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عاءفى
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يروتقديثعكز

فقدالموضوعهذاودراسةالكتابهذاتأليففيبذلتهالذيالجهدأمرمنيكنمهما

الأساتيذألمعمنيغذعالمحينهفيعليهللإشرافتيسرأن-غؤخل-اللهتوفيقمنكان

-ونظرآتطبيقآالبلاغةعلومفي-كتبهوتغذالحديثالعصرفي(العربية)البلاغةعلومفي

)أحمدالدكتورالأستاذإته،والقديمالحديثالبلاغيالدرسطريقفيإضاءةقعايتم

.(مطلوب

الذيالكبيروالجهدالفائقةالعنايةعلىوالتقديرالشكرآياتأسمىإليهأرفعإذ!ائني

تعديلآ-دكتوراهأطروحةكانيوم-الكتابهذامباحثتراءةفيأنفقهالذيوالوقتبذله

قدمآعاحتةوالبحثدفعتصائبةوإشاراتدقيقةملاحظاتمنإليئأسداةوبماوتهذيبأ

بمكانةتحظىجديدةإضافةيكونأنرجوتالذيالعملهذاإتمامفيعزمهمنوشذت

العليتعالىاللهفأسألوحديثأقديمآ()البلاغةعلومخلالمنالقرآنيةالدراساتبينلائقة

وبالإجابةقديريشاءماعلىإنهالحسناتميزانفيلهويثقلالأجرفيلهيغطتمأنالعظيم

جدير.

أخذتالذيالأولالمعلمإلىوامتنانيوتقديريشكريهناأشخلأنالوفاءويقتضي

الدكتورالجليلأستاذيإتهالأولىالجامعيةالدراساتفيالثلاثة)البلاغة(علومعنه

لبذلواستعدالي،الموضوعهذافيالكتابةعلىتشجيعمنأبداةيقاالخئاط(شريف)محمود

أزريمنوشذتصميميفيزادمقا،البحثسبيلتعترضعقبهأثهوتسهيلمعونهأئه

تعالى--اللهجزاهبشكر؟تفيلافالكلماتأولآ،البلاغةعلومعنهأخذيعنفضلآوعزمي
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وتقديرشكر6

وبأسلوبه-البلاغةعلومتدريسفيأعمالهوجعلالعلملطلابذخرأوحفظهخيرأ،عني

حقولهه.أداءعنعاجزالكلامإليحسنايهميزانفي-الأخاذالشائق

الدكتورلأستاذا

الجبوريني!خفحمدأحمد

.؟599-؟689)سابقأ(العربيةاللغةقسم/الآدابكليةبغداد/جامعة/العراق

.2120-91و1)حاليأ(العربيةاللغةقسم/التربيةكلية/تكريتجامعة/العراق
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صالز!أتجصآلتؤ

مةالمقلى

والآخرينالأولينخير-و!غ-محمدتبتناعلىوالسلالموالصلاة،العالمينرتدثهالحمد

تعالىاللهرضوان-الدينيومإلىبإحسانتبعهمومنوتابعيهم،أجمعينوأصحابهآلهوعلى

.-أجمعينعليهم

جوانبمنوخطيرعظيمجانبإلىالتطرقيعني)المجاز(مصطلحعنف!لحديثوبعد

تناولوفكرة،البلاغيةالدراساتفيأهميتهعنفضلأالعزيزالكتابفيوالدراسةالبحث

نأإلى،الأولىالجامعيةالدراسةلي!ييئمنذنفسيراودتالكريمالقرآنفيبلاغيموضوع

)موسوعة:بعنوانالماجستيررسالةلكتابة-سبحانه-اللهوفقنيبأنتلكرغبتيتخققت

الدكتوراهأطروحةبكتابةثانيةعليئ-تعالى-اللةوأنعم،(الكريمالقرآنفيالإيجازأساليب

سببوكان،(1)الكتابهذامادةهيالتي(الكريمالقرآنفيالمجازأساليب)موسوعة:بعنوان

اللغةعلوممنهتستقىالذيوالأعظمالأولالمنهلهوالكريمالقرآنبأناعتقاديالرغبةتلك

أحاديثالترتيبفيبعدهتأتيثم،والبديعوالمعانيالبيان:الثلاثةالبلاغةعلومومنهاالعربية

ومنثوره.منظومهالعربوكلام-!فه-الكريمالرسول

الدكتورالأستاذبإشرافبغداد،بجامعةالآدابكليةإلىقدمتهادكتوراهأطروحةالأصلفيالكابهذاكان(1)

بتقديرالدكتوراهشهادةعلىبهاوحصلت91و10/2/0فيونولهث،\و198/89،سنةمطلوبأحمد

رجوتوقدحينذاكالمنالهةلجةبملاحظاتالأخذمعهيكماالأطروحةمادةأبقيأنوآئرتجدآ(،)جيد

الثلاثة:البلاغةعلومفيالعلياالدراساتطلبةمنهموأخمق،العلملطلابردفأيكونأنالكتابهذاطبعفي

والبديع.والمعانيالبيان
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مةالمقلى

أفاالمقؤم،الواصفمنهجفيه:منهجييكونأنالموضوعهذاطبيعةاقتضتوقد

تنازعإذالكريمالقرآنفي)المجاز(مصطلحوهوبلاغيمصطلحمؤزخكنتفلأنيئ:الواصف

فيهومالكهملجهودهموصفييكونأنالمستطاعجهدفحاولت،ونفيهإئباتهفيالعلمأهل

له،تطبيقيةأمئلةمنأوردواماإليهمضيفأ،أقسامهمنقسيمللفيأقوالهمبعرضوذلكدقيقأ،

عندالمجازمصطلحعليهاستقرماضوءفيرفضهاأوقبولهاثمومنوتحليلهانقدهاحاولت

يضاف،الدقيقالعلميللمنهجوموافقآصحيحأرأيتهماضوءوفيالبلاغةعلماءمنالمتأخرين

بلجوايتها،تضقلأوعيوتهايشذتأنيحاولنظريةواضعلستهذامنهجيفيأننيذلكإلى

المجازلأساليبوموافقأصحيحأيراهمايثبتأن-بإخلاص-حاولبلاغيئمصطلحمؤزخأنا

المجازق!قك،الكريمالقرآنبهانزلالتياللغةهذهأهلوهمالعربكلامبهجرىالذي

والنقدواللغةالبلاغةعلماءأقوالالعزيزالكتابفيوجودهصحةوأكدت،أساليبهمنأسلوبأ

الحدودفيسواءؤتثئتؤقفتبعضهاشذن!فله،وتعاريفهمحدودهمعليهوانطبقتوالتفسير

عليها.أجروهاالتيالتطبيقيةالأمثلةفيأموالتعريفات

علماءمنهجينهجأنحاولبلاغيمصطلحمؤرخ-قلتكما-فلأنيمقؤمآكونيوأفا

والنحلالأهواءأهلتفسيراتعنبعيدأ،الكريمالقرآنفيالمجازأساليبعرضفيالبلاغة

بعدالمجازيةالأساليبهذهمنعليهالوقوفاستطعثماكلإلىأشرتأوفذكرث،الضاتة

:-تعالىأدئةرحمه-الثافيالإمامقولوكان،عنهتشذولاالمجازمنأئهاصخيهامنتأكدي

على،اللهرسولعنجاءوما،اللهبرسولوآمنت،اللهمرادعلى،اللهعنجاءوبما،بالته"آمنث

وأفرغتالذهنأعملتلكننيأحيد،ولاعنهأخرجلاعينينصب"-خية-اللهرسولمراد

لغتها،فيالعربمذهبعلىالقرآنفيالواردةالمجازيةالأساليبهذهاستخراجفيالجهد

فيأعانتالتيوالمراجعالمصادرمنلي-تعالى-اللهت!رةبماثمأولآ،تعالىبالثهمستعينأ

عليه.وقفتموضعكلفيالتجوزوجهبيان

القائلينالبلاغةعلماءومنهجطريقةعلىكقهاالكتابهذافصولفيسرتفقدوعليه

!اتماالصفاتإنكارعدممنهجعلىمنهمسارمنوخصوصأ،الكريمالقرآنفيالمجازبوجود

إنكارعدممعالقرآنيالتركيبمعنىبيانلأجلالكريمالقرآنفيالواردةالصفةتفسيرجوزوا

القولمأناالمنهجهذامنجعلتبل،الصفاتلإثباتمسارآالمنهجهذامنفاتخذت،الصفة

الحقيقةعلىمبناةالمجازإذ،الصفاتإثباتعلىالدلائلأقوىمنالمجازأساليبأنفيالبات
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المقدمة

المعنىإلىالكاتبأوالخطيبأوالاعرمنهاوينطلق،تسبقهحقيقةمنمجازلكلبذولا

للانطلاققواعدالحقائقمنويتخذأولأ،الحقيقةيثبتأنبذلابالمجازيقولفالذيالمجازي

أبلغتكونأنإفاالمجازبأساليبالمعانيعنالتعبيرلأنالمتنوعةالمجازيةالمعانيإلىمنها

منوأكثرتكلامهافيالعربسلكتهتغاوإلا،وألطفوأدذوأوقعوأوكدأوجزأوأجملأو

الكريمالقرآنفياستعمالهكثزؤتقا،المقصودةالمعانيعنالتعبيرفيواستخدامهاستعماله

وأوجزأبلغوالمنثورالمنظومالكلامفيالمجازأساليباستعمالأنثتتتفاولكنأيضآ،

سلك؟العربكلامفيالمجازأساليبوجودضخةوثبتتوأدذوأبينوألطفوأوقعوأجمل

معانيهمعنالتعبيرفيالعربطريقةعلىسيرأالمجاز،ألوانكلتعابيرهفيالكريمالقرآن

وأنواعهاالمجازأساليبرصدفيالمنهجهذاعلىسرتوقد،المجازيةوألوانهالقولبفنون

وبيانأ.وتحليلأوتقويمآوصفأالكريمالقرآنفيوأمثلتها

إلىالوصوللغرضالمجازركبواالذينالمعتزلةلعلماءخلافآالمنهجهذافيسرت

التعطيلفيفوقعوا-مبادئهمأحد-(المخلوقمابهةعنالخالق)تنزيهالتنزيهفيمبدئهم

يرادلاالمجازأساليبأنلإثباتالكتابهذافيالمنهجهذاساربينما،(الصفات)تعطيل

علىالدلائلأقوىمنالمجازأساليبتغذإذالصفاتإثباتيرادبل،الصفاتإنكاربها

يلجأ!اتماإنكارها؟--عندنايعنيلاالقرآنيالتركيبضمنالصفةوتفسير،الصفاتإثبات

النظموعجائبالبلاغيةلطائفهوإيضاحالمعجزالقرآنيالتركيبمعنىلبيانإليهالمفسرون

.الآذانإليهوتصغيالصدورلهتنشرحالذيالقرآني

وخاتمة.فصولوخمسةتمهيدفيالكتابهذاانتظمفقدقذمتماعلىوبناء

بنتيجةوخرجتواصطلاحأ،لغةوالمجاز()الحقيقةمعنىإلىالتمهيدفيتطزقت

الاصطلاحي.بمعناهوثيقةصلة(اللغوي)المجازلمعضىأنخلاعتها

بثلاثةالفصلهذاعنيوقد(العربيةاللغةفي)المجاز:بعنوانالأولالفصلكانثم

،(العربكلامفي)المجاز:الأولالمبحث:هيمباحثثلاثةفيانتظمترئيسةموضوعات

الثاك:والمبحث(الكريمالقرآنفيالمجازأساليباستعمال)دواعي:الثانيوالمبحث

إلىأشارواالذينالعلماءأقوالمنهاالأولالمبحثفيذكرت،(والإثباتالنفيبين)المجاز

شواهدمنعليهوقفواماأولهقثلواوماالعربلغةفيالمجازأساليبمناللونهذاوقوع
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مةالمقلى؟5

المجازأساليبلاستعمالالموجبةالدواعيكلجمعتالثانيالمبحثوفيالسبيلهذافي

أجعلأنحاولتإذالعلماءأقوالمنعليهالوقوفأمكننيماحدودفيالكريمالقرآنفي

فيالتجوزوجهمعأوالباحثللقارئفيهاوتتجحالبحثعليهايرتكزمثابالبالدواعيتلك

تطزقتفقدالفصلهذامنالثالثالمبحثوأما،المبحثهذافيعليهاوقفتالتيالأمثلة

كبيرتين،مدرستينإلىوانقسامهمالكريمالقرآنفيالمجازوقوعمنالعلمأهلموقفإلىفيه

نظيروجهاتمدرسةكلتحتوتندرجالمجاز(،)منكريومدرسةالمجاز()مثبتيمدرسة

المجاز()مثبتيمدرسةلواءتحتينضوونالبلاغةعلماءأنوتينتجميعأ،لهاعرضتفرعية

الحقوجهوتتنتالكريمالقرآنفيالمجازمنكريعلىالردودمنتيسرماذكرإلىانتهيتثم

وجريآ،أخرىعلىلفئهتختنرأوالعلماءمنعالمعلىتجاوزغيرمن،الصوابأئهأظنفيما

لأمثلته.ورصدهمالمجازلألوانبيانهمفيالبلاغةعلماءمنهجعلى

العقليالمجازوهو:العزيزالكتابفيالمجازأقسامأؤلعنالثانيالفصلفيوتحدثت

علاقاتفيهاتنحصرالتيوالمجاريفيه،العلماءوأقوالعقليآ،تسميفوجقهبتعريفهبدأت

عليهوبناءجميعهاعلاقاتهلأمثلةاستقصاءمحاولةمعالكريمالقرآنفيالمجازمنالنوعهذا

مصطلحعلىالكلامفيالأولالمبحثانحصرإذومبحثين،تمهيدفيالفصلهذاانتظمفقد

وأمثلتها،علاقاتهبيانثمبلاغيآمصطلحآإبرالي؟فيوجهودهمالمتقدمينعندالعقليالمجاز

علاقةكلوأمثلةالكريمالقرآنفيالعقليالمجازعلاقاتذكرعلىالثانيالمبحثواشتمل

مختصأفكانالسالثالفصلوأفا،البلاغةوعلماءوالمفسرينالعلماءعنذلكتوثيقمعمنها

ؤؤخه،والاصطلاحياللغويمعناهاإلىفيهتطزقتالكريمالقرآنفيالاستعارةعنبالحديث

البلاغي،المصطلحهذاإبرازفيالأوائلالعلماءأقوالباستعراضأعقبتهثمبينهما،الربط

يدعلىالتشبيههيواحد؟بعلاقهمربوطأمستقلأبلاغيأمصطلحأالاستعارةأضحتأنإلى

أدقالسكاكيوضعئم،المشابهةبعلاقةالمجازأنواعباقيعنقثرهاإذالجرجانيالقادرعبد

وضعواقدالعلماءأنإلىوأشرت،والمكنيةالتصريحيةأعنينوعيها:بينفيهقزقلهاتعري!

فيجريانهاوعند(أصلية)استعارةي!قونهاكانواإذالجامدالاسمفيجريانهاعندألقابآلها

تفريعيلحقهاعندماألقابألهاوضعواثم،(تبعية)استعارةي!ضونهاكانواالمشتقالاسمأوالفعل

علىزائدوصف!لحقهاإذا(مجردة)استعارةي!قوتهاكانواإذبهالمشبهأوالمشبهيناسب

القرينةعلىزائدوعمفلحقهاإذا(مرشحة)استعارةوي!فوتها()المشبهيلائماللفظيةالقرينة
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؟؟المقدمة

القرينةعلىزائدوصفيلحقهالاعندما(مطلقة)استعارةوي!فوتها،(به)المشبهيلائماللفظية

اللفظية،القرينةعلىزائدالزوصفافييلحقهاعندما(مطلقة)استعارةأيضأويسمونهااللفظية

قيدمنالخاليةالاستعارةعنلهاتمييزآ(بوصفين)مقيدةأو(معادلة)استعارةسميتهالكنني

؟الاستعارةمنالأخيرينالنوعينبينالتمييزإلىوأقربأدقيعذمنيالعملوهذا،الوصفين

الوصفين.قيدمنتخلووعندما،بوصفينتقيدعندما

محسوسينكاناإذابينهماوالجامعالطرفينحيثمنالاستعارةدرسواأئهمإلىوأشرت

ختمتثم،كذلكالطرفينبينوالجامعمعقولأ،والآخرمحسوسأأخدهماكانأومعقولينأو

مكنية،أوتصريحيةكونهاإلىمشيرأالعزيزالكتابفيالاستعارةلأمثلةباستعراضالفصلهذا

بينهما.الجامعوكذلكمعقولينأومحسوسينطرفيهاكونوالى،تبعيةأوأصلية

تعرضت،القرآنفي(المرسل)المجازمصطلحبدراسةمختصأالرابعالفصلجاءثم

يدعلىووضوجهاستقلايهمسازتابعتثمالكنايةأوبالاستعارةالأوائلعندلاختلاطهفيه

لغويأمجازألكونهالمجازأساليبباقيعنوميزةفيهالنظزدققالذيالجرجانيالقاهرعبد

جهدعرضتثم،وعلاقاتهأمثلتهمنعددعلىووقفمرسلأ،السكاكيسضاةثممفردأ،

التلخيص،وشزاحالبلاغةعلماءومتابعةالمرسلالمجازعلاقاتتحديدفيالقزوينيالخطيب

جعلتبأنالعلماءأولئككلجهودمنانتفعتوقدله،القرآنعلوممضتفاتوأصحاب

العزيزالكتابفيالمجازمنالنوعهذاعلاقاتجميعلاستعراضمنطلقأذكروهاالتيالأمثلة

علاقة.وثلاثينإحدىإلىعنديوصلتوقد

منأسلوبأ-(الكريمالقرآنفي)الكنايةلموضوعأفردتهفقدالخاص!الفصلوأقا

العلماءوأقوال،الاصطلاحيبالمعنىوصلتهاللغويلمعناهاأولأعرضت،فيهالمجازأساليب

لاستقصاءالكريمالقرآنمناستخرجوهاالتيالكنايةأمثلةمنانتفعتإذ،عندهموأقسامهافيها

المأخذسهلهبطريقهذلكزتئتوقد،التأويلفيإليهمبالاستناد،فيهالكنايةوألوانأمثلةبقية

التقسيم.قليلة،المعالمواضحة

التيالنتائجوأهتمالموضوعخلاصةمتضمنةالبحثخاتمةجاءتالفصولعرضوبعد

إليها.تؤضملت

علىجاءتفقدومراجعهمصادرهتشعبفيأثرودقتهالموضوعهذايتشغبكانوقد
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؟2
مةالمقلى

ثتمبفيمفصلةذكرتها،القرآنعلوموكتبتفسير،وكتب،ولغوية،بلاغية:أربعمجموعات

والمراجع.المصادر

يخق!فيماالعلماء،ذكرةمماشيءيفوتهلاأن-الإمكانجهد-الكتابهذاحاوللقد

مايفتهولمفاتهممااستدركإته:أقولوالحق(الكريمالقرآنفيالمجاز)أساليبموضوع

أذعيولا،ذلكإلىوققتقدأكونأنأرجولكنني،السبقفيبفضلهماعترافيمع-استدركوا

الذينللعلماءثمأولأ،تعالىدئهالفضلبلالعملهذافيالشاملوالاستيعابالكمالأوالففل

البحثهذاإن:أقوللكنني،وحدهتعالىدتهصفةالكماللأنثانيآ،الميدانهذافيسبقوني

منلكلبالفضلفيهأعترلهت،الأزمانعبرالمتواليةالقرآنيةالدراساتسلسلةفيأخرىخطوة

فيأرىولا،خالفتومنوافقتمنذلكفييستويالمجاز،أساليبعنالحديثفيسبقني

بذلوابماخيرأالعلمطلبةوعنعني-تعالى-اللهجزاهم،لجهودهمتتقهغيرهذامجهودي

للكتابمتواضعةخدمةالبحثبهذاقدمتقدأكونأنوأرجو،السبيلهذافيكبيرةجهودمن

آدئةأتئ،لأقن!بتؤنؤلاقالمتيزتملاشقع!:وأنتفع،والباحثونالعلمطلاببهينتفعوجهدأالزيز

وإن،وحدهتعالىاللهفبفضلإليههدفتماإلىوققتفإن،18و،88الشعراء/أبقفمبشليع!(

فيأحيانآيخطئقدعلبمطالبإلاأنافماعذير،خيرالقصدسلامةمنليفإنالأخرىكانت

لأنجهلفقدالتمامبلغأنهظنومن،للعلمطالبآيبقىالعلمفطالب،الدقيقالموضوعهذامثل

فمعذرة،176يوسف/9(عليصكفوزى!تن!وقؤق(والنسيان)النقصالإنسانصفاتمن

تقصير.منظهرأوهفوةمنحصللما

علىوأنعتموباركوسقتم-تعالى-اللهوصفى.العالمينرهمتدثهالحمدأندعواناوآخر

الدين،يومإلىبإحسانتبعهمومنوتابعيهمأجمعينوأصحابهوآله،الأمينالهاديالنبيئ

أجمعين.عليهم-تعالى-اللهرضوان

الجبوريمحسنحمدأحمد:الدكتور

العربيةاللغةقسم/الآدابكليةبغداد/جامعة/العراق

891و/الأولتثرين/52الموافقهـ-أ014/الأولربيع/52الأربعاء
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والاووحاللغةفيالأسلوب

اللغة:فيالأسلوبأولآ:

فهوممتدطريتنوكل،أسلوب:النخيلمنللسطر"يقال:(ـه171)تمنظورابنقال

هو:لأسلوبوا،(أساليب)علىويخقع،والمذهبوالؤخا،،الطريق:هووالأسلوب،أسلوب

.(1)"منهأفانين:أي،القولمنأساليبفيفلانأخذ:يقال،الفن:والأسلوب،فيهتأخذالطريق

المعنىمنكثيرأتقربأتها)أسلوب(يقفظةاللغويةالمعانيهذهخلالمننلحظ

فيالأسلوبتعريفمنهعماغواإتهمإذ،والأدبوالنقدالبلاغةعلماءعندلهاالاصطلاحي

منللسطر"يقالمنظور:ابنفقول،اللغويالمعنىمنقريبأفصارعندهمالاصطلاحيمعناه

في-الكتابةمنللسطرفيقالأيضأ،الاصطلاحيالمعنىعلىتطبيقهيمكن"أسلوب:النخيل

منألوانأوسطور،:أي)أساليب(علىويجقع،أسلوب-المعانيمنمعنىعنالتعبير

الآخر:منظورابنوقولالمجاز،أوالحقيقةبطريقالمعانيعنالتعبيرمنألوانأوالكتابة

:فيقالأيضأالاصطلاحيالمعنىعلىتطبيقهيمكن(الطريقةأوالطريقهوالأسلوب:)فيقال

ابنوقولالمجاز،أوالحقيقةبأسلوبالمعنىعنالتعبيرفيالطريقةأوالطريقهو:الأسلوب

أيضأالاصطلاحيالمعنىعلىتطبيقهيمكن(والمذهبالوجههو)الأسلوبالآخر:منظور

وقولالمجاز،أوالحقيقةبأسلوبالقرآنيالمعنىعنالتعبيرمذاهبأوالتعبير،وجوه:فيقال

أيضأالاصطلاحيالمعنىعلىتطبيقهيمكن(أفانينوجمعهالفنهو)الأسلوبمنظور:ابن

مظور:ابنقولوكذلكالمجاز،أوالحقيقةبأسلوبالقرآنيالمعنىعنالتعبيرأفانين:فيقالط

الاصطلاحيالمعنىعلىتطبيقهيمكنلهرق(وجمعه،الطريقأوالطريقةهو)الأسلوب

)سلب(.مادة،1/473العربلسانينظر:(1)

؟3
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والاصطلاحاللغةفيالأسلوب؟4

المجاز.أوالحقيقةبأسلوبالقرآنيالمعنىعنالتعبيرفيالقولطرق:فيقال

هو(الكريمالقرآنفيالمجازأساليب)موسوعةكتابناعنوانمنالمقصودأنوالخلاصة

هيأوالمجاز،بأسلوبالكريمالقرآنفيالمقصودةالمعانيعنالتعبيرفيالقولطرقبيان

فيالقولفنونهيأوالمجازبأسلوبالكريمالقرآنفيالمقصودةالمعانيعنالتعبيرمذاهب

وهكذا....المجازبأسلوبالكريمالقرآنفيالمقصودةالمعانيعنالتعبير

البلاغة:علماءعندالاص!طلاحيالمعنىفيالأسلوبثانيأ:

لمعنىتحديدأوتعريفوأدقأشملأنوجدتالبلاغيلاصطلاحاكتستراجعتعندما

فيالخياطشريفمحمودالدكتورأستاذناذكرةماوالنقديالبلاغيالمصطلحفي()الأسلوب

اكتفيتالإطالةعدمفلأجل،الأوليةالدراساتمرحلةفيعليناألقاهاالتيالقتقةمحاضراته

طريقةهو:الأسلوب:قالإذ،المحاضراتتلكمن-اصطلاحأ-لأسلوبامعنىبتسجيلهنا

تكونبحيثالصور،!ابرازالمعانيوتوليدالأفكارإيجادفيالخطيبأوالشاعرأوالكاتب

.(؟)المخاطبأوالسامعإلىالقربكثيرة

المعنىوهو()أسلوبلفظةمنللمرادوأشمل،اللغويالمعنىإلىأقربالتعريففهذا

المعنى:يكونإذ(الكريمالقرآنفيالمجازأساليب)موسوعةهذاكتابناعنوانمعينسجمالذي

المقصودةالمعانيعنالتعبيرفيالقولفنونأوالقولمذاهبأوالقولوجوهأو،القولطرق

المجاز.بأسلوبالكريمالقرآنفي

.6ص،البيانعلمفيمحاضرات:ينظر(1)
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والمجازالحقيقة

والإووحاللغةفي

:والاصطلاحاللغةفيالحقيقةأولآ:

اللغة:فيالحقيقة-؟

الوجوبعلىتدذاللغويةالمعاجمفيمنهااشتقوماوالقافللحاءاللغويةالمادة

لأمراهوالحقأنيعني.(؟)"الباطلنقيض"الحق:(ـهأ75)تأحمدبنالخليلقال،والثبوت

وجوبأ،ؤتجحت:أيخقأتجقالشيء"وخق:وقال،لهثباتلاالذيالمعدومهووالباطل،الثابت

.(2)"شأنهيقينأيهذا،حقيقةوبلغت

،مفعولموضعفي،فعيل،"حقيقلفظةأنوأضامتهـ(370)تالأزهريذكرهذاومثل

ذإ:وأحققتهالأمزوخققتالأمير،خقإليهيصيرما:والحقيقةكذا،تفعلأنمحقوقأنت:تقول

.(و)"هنميقينعلىكنث

(1)

(2)

(3)

(4)

.(4)محيطهفيهـ(583تعتاد،بن)إسماعيلالصاحبالمعنىهذاأوردوكذلك

الشيءإحكامعلىيدذوهوواحدأصلوالقاف"الحاء:(ـه3و5)تفارسابنوقال

.()حقمادة،العينكتاب:ينظر

.()حقمادة،العينكتاب:ينظر

)حق(.مادة،اللغةتهذيب:ينظر

)حق(.مادة،اللغةفيالمحيط:ينظر

؟5
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والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة؟"

.(؟)"النسجمحكمكانإذامحققثوب:ويقال،الباطلنقيضفالحق،وصحته

إلىوأضاف،فارسوابنعتادوابنلأزهرياإليهذهبماهـ(3و8)تالجوهريوأكذ

.(2)(1رصينأي:محققوكلام،صحأي:الخبرعندهتحقق"-:ذلك

حقأ،الأمرالله"حق:قولههـ(521)تزيدأبيعنهـ(538)تالزمخشريونقل

إذالأصحابهالرجلويقول،حقيقتهعلىوقفت:أي،أحقهفأناالخبروحققت،وأوجبهأئبته

اللهوأحق،حقيقتهوأعرفلكمأعلمه:أيالخبر،هذالكمأحقأنا:يستيقوةفلمخبرتقغهم

")و(.النظممحكم:محققوكلام،وأثبتهأظهره:الحق

الأمر"خق:فقالوواضحوافيبعرضبىالمعانيهذهعلىهـ(71)تأمنظورابنووقف

:أي316/القصصأ(آلقؤذغقيهمحقآلديمنقاذ!:التنزيلوفي،وثبتحقأصار:حقوقأتجق

وثبتت،وجبت،1،1الزمر/ا(آئبهعرينغليآئعذابيممةحقمتؤليهن!:تعالىوقوله،ئبت

.(4)"وصخحفأحكمتهإذا:إحقاقأالأمزأحققتويقال

لها:الاصطلاحيالمعنىمنللحقيقةالاصطلاحيالمعنىقرب-2

المعروفالاصطلاحيالمعنىإلىأكثربشكلالمادةلهذهاللغويالمعنىفزبوتتضح

وهي،مفعولةبمعنىفعيلة:"الحقيقة:(ـه606تالدين)فخرالرازيقولفيالبلاغيينعند

!اتما،يقينعلىمنهكنتإذاأنا،حفقتهمنأو،أثبتهبمعنىيحقه"الأمراللهحق"منمشتقة

.(5)"بالدلالةمعلوممثبتشيءلاتهالمجازخلافالخقشقيئ

حققتمنمشتقةمفعولة،بمعمى:،فعيلةإفا"الحقيقة:(ـه626)تالسكاكيوقال

عليهداتةلهموضوعةكانتفيمااشتغمقتمتىوالكلمة،المئتتة:فمعناها،أئتتهإذاأحقاالشيء

(1)

(2)

)و(

(4)

(5)

ينظر

يظر

ينظر

ينظر

ينظر

نود

.(حق)مادة،للغةامقالرر:

.(حق)دةما،لصحاخا:

.()حقمادة،البلاغةأساس:

)حقق(.مادة،العربلسان:

منبتمامهالكلامهذانقلفقدالمصريللعدواني،571ص،القرآنبديع:وينظر،18صالإيجاز،نهاية:

.4صه،التوسلحن:فيالدينشهابالحلبيوكذلكإشارة
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؟7والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة

حق:من،قولهممنفهو)فاعل(بمعنى)فعيل(وإفا،الأصليموضعهافيمئبتةكانتبنفسها

موضوعةهيفيماالمستعملةوالكلمة،الثابتوهو،الواجبفمعناها،ؤتج!تإذايحق،الشيء

.(؟)"ذلكلهاواج!الأصليموضعهافيثابتةله،

هـ(725)توالحلبي،(ـه654)توالمصريهـ(651)تالزملكانيابنذكروقد

الجوزيةقتموابن34،هـ()توالطيبيهـ(73و)توالقزويني33،هـ()توالنويري

هذهأوالربطهذاز!قق4،هـ(و)تالعلويجاءثمملخصأ)2(.المعنىهذاهـ(751)ت

:فقالوغيرهماوالسكاكيالرازيعنأوردناهالذيوالاصطلاحياللغويالمعنىبينالصلة

الباطل،الأمرمقابلةيذكروهو،الئابتالأمروهو،اللغةفيالحقمنواشتقاقهافعيلة:"الحقيقة

فلما،لهزواللاالذيالثابتالمستقرهوفالحق،لهثبوتلاالذيالمعدومهوالباطلكانفإذا

لاأصلهاعلىثابتة:أي،حقيقةلها:قيلالأصلفياستعمالهاعلىموضوعةالألفاظكانت

ثابتة،حافة:أي،الفاعلبمعنىتكونوقد،وشريفةكعفيفة،قييلةووزنها:،تفارقهولاترايله

.(3)"مثبتةمحقوقة:أيالمفعولبمعنىتكونوقد

الأصليموضوعهافيالمستعملةالكلماتعلى()الحقيقةلفظإطلاقأنالعلويتتنثم

المنفيغيرالثابتالشيءعلىالأصلفيمقولم)الحقيقة(لفظةلأن،مجازيإطلاقهو

.(4)الأصليموضوعهفياللفظاستعمالإلىنقلثمالمعدوم

:(")الحقيقةإن:فقالإيضاحآالصيغةهذههـ(2551تعليبن)محمدالشوكانيوزاد

اللفظلنقلو)التاء(ثتت،:بمعنى،ءالشيخق:قولهممنمشتقةالصيغةفهذهفعيلةوزنعلى

.(5)"الضرفةالاسميةإلىالوصفيةمن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.171ص،العلوممفتاحيخظر:

،3،/7الأربنهاية،4صه،التوسلحسن،571ص،القرآنبديع،9،ص،البرهان:نفسهبالتسلمل:ينظر

.المشوقالفوائد،12،ص،التبيان،2و2/5لإيضاحا

.1/64لطرازا:ينظر

.1/64لطرازا:ينظر

.12ص،الفحولإرشادينظر:
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ويفقئم،اللفظؤمجبهاإذا)الحقيقة(لمصطلحوالثبوتالوجوبمعنىتتضحوبهذا

كلمهإلةلأن،اصطلاحهمفي)الحقيقة(معنىبهاأرادواإذاالكلمةمنالبلاغةعلماءمراد

مثبتةاشتغمقتلأثها؟لغويةحقيقةفهيأصلألهموضوعةكانتفيمااستعملتمتىعندهم

أولالهوضغتعماباللفظةغدل!اذا،(1)عندهموشائعمعروفأمروهذاالأصليموضعهافي

أصليوجبهعقاباللفظذعلي"وإذا:الجرجانيالقاهرعبدقال،مجازيةلفظةبأتهاوضقت

وضعالذيمكانههوجازأو،الأصليموضعهبهجازواأنهممعنىعلىمجازبأتهوض!اللغة

للفظةالاصطلاحيوالمعنىاللغويالمعئبينالصلةوحهلنايتبينهناومن،(2)"آلوأفيه

)الحقيقة(للفظةالاصطلاحيالمعنىعرفواقدالبلاغيينلأنالبلاغةعلماءعند)الحقيقة(

علىوهيأخرىنارآ"ويذكرون:بقولهإليهاهـ(255)تالجاحظأشارفقدمبكبر،عهل!منذ

82،هـ(تالحليمعبدبن)أحمدتيميةابنوأكذ،(3)"الحقيقةطريقعلىلاالمثلطريق

باصطلاحمقترنالحقيقةاصطلاحلأن-المبكرالوقتذلكمنذالمصطلحلهذاالعلماءمعرفة

ومجاز:حقيقةإلىالكلامتقسيمعلىزد؟فيالمشهورةقولتهفقال-الغالبفيالمجاز

منأحدبهتتكقملمالثلاثةالقرونانقضاءبعدحادثاصطلاحهوالتقسيمفهذاحال"وبكل

والثوريكمالك،العلمفيالمشهورينالأئمةمنأحدولا،بإحسانلهمالتابعينولاالصحابة

وأبيوسيبويهكالخليلوالنحواللغةأئمةبهتكقمولابل،والشافعيحنيفةوأبيوالأوزاعي

فيالمثنىبنمعمرعبيدةأبوالمجازبلفظتكلمأنهعير!منوأول،ونحوهمالعلاءبنعمرو

يعبرما:الآيةبمجازعنىوإتما،الحقيقةقسيمهومابالمجازتغننلمولكن(القرآن)مجازكتابه

.(4)"الآيةعنبه

المئةفياشتهرإئماومجازحقيقةإلىالألفاظتقسيم"فإنقائلأ:ذلكإلىأضافثم

فييكونأنإلااللهم،الثانيةالمئةفيموجودآعلمتهوماالثالثةالمئةفيأوائلهوظهرتالرابعة

.(5)"واخرهاأ

(2)

(3)

(4)

.3و2/5والإيضاح،\و،ص،العلوممفتاحالمثالسبيلعلىالمفىهذاينظر:

.243ص،البلاغةأسرار:ينظر

.1،431رو/5الحيوان:ينظر

.84ص،الإيمانكتابيظر:

.58ص،نفسهالمصدر:ينظر
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فيالبحثأنبذلكيريد"ولعله:تيميةابنقولعلىمعققأمطلوبأحمدالدكتوروقال

فيأوالتعبيرفيبينهماالفرقوأقاحذدة،الذيالعهدذلكفيإلايبدألموالمجازالحقيقة

والجاحظعبيدةأبيكلاممنيتجقىوماالأخبارمنيتضحكماذلك،منأسبقفهوالبحث

.(1)"المتقدمينمنوغيرهما

:فقالالحقيقةاصطلاحفيالبحثفيهبدأالذيالوقتمطلوبأحمدالدكتوروحذد

فيعمقآأكئركانوابعدةجاؤواالذينولكن،الثالثالقرنمنيظهرالحقيقةفيالبحثبدأ"وقد

العربكلامفيومستعملأمعروفأكانوالمجازالحقيقة"أسلوبأنإلىوذهبالتحديد")2(،

إلىيشيرسيبويه"وكان:وقال.(و)"رقتساقدالموضوعهذافيالبحثيكنلموإنذلكقبل

.(4)"حقيقيغيرأتهأي"الكلامفي"سعةالمجازيق!يوذلك

نأمطلوبأحمدالدكتورالأستاذإليهأشارمماوأمثالهاهذهسيبويهإشارةمنويفقم

موضوعنستعرضعندماذلكوسيتأكدمتكر،عهدمنذكان()الحقيقةلمصطلحالعلماءمعرفة

اللغويوالمعنى()الحقيقةللفظةالاصطلاحيالمعنىبينالصلةسنبينإذاصطلاحأ()الحقيقة

تعالى.اللهشاكأإن،فيهالبحثوبدايةالبلاغيالمصطلحهذاظهوربدايةبيانإلىبالإضافةلها،

العلماء:اصطلاحفيالحقيقة-3

صيغةأنأقوالهمخلالمنوعرفنالغة،)الحقيقة(للفظةالثبوتمعنىعرفناأنبعد

،()المفعولبمعنىوتكون()الفاعلبمعنىتكوناللغةأهلعند()فعيلهوصيغة،فعيلة()حقيقة

فمن،(5)()المثبتة:معناهايكونالثانيالمعنىوعلى،()الثابتة:معناهايكونلأولاالمعنىفعلى

الأصليمعناهافيمثبتةتستعملعندماحقيقةبأثهاالكلمةوصفالعلماءأخذالمعنىهذا

أولأ.لهوضغتالذي

.2/453البلاغيةالمصطلحاتمعجمينظر:(1)

.2/345البلاغيةالمصطلحاتمعجميظر:(2)

.أو3/4البلايخةالمصطلحاتمعجم:ينظر(3)

.\و3/4البلاغيةالممطلحاتمعجمينظر:(4)

.12ص،الفحولوارشاد،1،1ص،العلوممفتاحيمنظر:(5)
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عليه:والتعقيبجتيابنتعريف-أ

والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة

أصلعلىالاستعمالفيأقزما:"الحقيقة:(ـه3و2ت،عثمانالفتح)أبوجتيابنقال

.(1)"اللغةفيوضعه

اللغةفيموضوعة)أسد(لفظةأنبدليلاصطلاحأ)الحقيقة(علىينطبقالتعريففهذا

الأسد()زأز:قولنانحووضعهاأصلعلىالاستعمالفيألهزتفإذا،المعروفللحيوانأصلأ

رجلآ:يعنيأسدأ()جالستقولنا:نحو(الشجاع)الرجلفياستعملت!اذالغويةحقيقةفهي

موضعهاجازتلأئهامجاز،الآخرالمعنىهذافيفهي،شجاعتهفيكالأسدأوشجاعآ،

الحقائقتخرجأنيلزمجنيابنتعريففإنهذاجانبوإلىجديد،معنىإلىوتعذتهالأصلي

الذيالحقيقةحدعن()الدابةكلفظةأيفسأالعامةالعرفيةوالحقائق()الصلاةلفظةمثلالشرعية

الشرعيةفالحقائق،اللغةفيوضعهاأصلعلىالاستعمالفيتقزلملأتهاجني،ابنذكره

اللغةفي()الصلاةفلفظة،(2)اللغويوضعهاأصلفيعليهتدذكانتماغيرلمعالخوضعت

هذهوضعهاأصلفليسبكيفيتها،المعروفةالعبادةتعنيبالشرعصارتلكئهاالدعاء،أصلها

.(3)أعرشبها-شأنهجل-اللهنتعبدالتيالمعروفةالكيفية

وتخذدتقليلأ،اللغويةالأوضاعخالفتحقائقهيالعامةالعرفيةالحقائقوكذلك

الدودةمنلأرضاعلىتدلثماكلعلىيجرياللغويمعناهاأصل،()الداتةكلفظة(4)بالعزف

الأربع.ذواتمنالبهائمببعضاختضتثم،الفيلإلى

:()الحقيقةلمصطلحفارسابنتعريف-ب

"الحقيقة::قالإذ،للحقيقةهـ(3و5ت،الحسينبن)أحمدفارسابنتحديدومثله

القائل:كقولتأخير،ولاتقديمولاتمثيلولاباستعارةليسالذيموضعهالموضوعالكلام

.2/442الخصائص:ينظر(1)

بضصرف.1/55الطراز:ينظر(2)

.بتصرف1/55الطراز:ينظر(3)

.بتصرف1/45الطراز:ينظر(4)
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شعرفيومثلةالآيمنيأتيماوأكثرالكلامأكثر"وهذا:قالثم،!احسانهيغمهعلىاللهأحمد

.(1)"العرب

:()الحقيقةمصطلحبيانفيالجرجانيالقاهرعبددور-ج

قضيةوهي()الحقيقةخذفيأخرىزاويةإلىهـ(147)تالجرجانيالقاهرعبدؤتطز

وواقعةمعناهاعلىداتةكونهاوهواللغويالمعنىعلىالدلالةفيغيرهاعلىاللفظةاستنادعدم

بهاالموصوفكانإذاالحقيقةخذبينالفرقضإلىتغزثم،غيرهإلىفيهت!تيذلاوقوعأعليه

أريذكلمهكلالمفرد:فيتحذها"!اتا:فقالالجملةبهاالموصوفكانإذاوخذهاالمفرد،

ثم،غيرهإلىفيهايستندلاوقوعأ-مواضعهفيثئت!ان-واضعوضعفيلهؤقذتمابها

فيأوالعربمنقبيلهفيتخدثكلغه،عنهتأخروماالأولالوضعتنتظمعبارةوهذه:أضاف

مرتجلةأووغفيروكزيل!كانتمنقولة-الأعلامفيهاويدخل،اليومتحدثأومثلأ،الناسجميع

.(2)اهيفالاستئنافاذعيأومواضعهالجملةعلىبهااستؤنفكلمةوكل-كغطفان

فيعليههوماعلىبهاالمفادالحكتمأنعلىؤضغتهاجمله"قكل:الجملةفيخذهاأقا

.(3)"التأويلمنتغزىحتىكذلكتكونولن،حقيقةفهيمولهغهوواقعالعقل

به-جاؤوافيما-البلاغيونعنهيخرجلمالجرجانيالقاهرعبدوضعهالذيالحذوهذا

الاحترازاتوببعضالاضطرابمنبشيءتم!ئاتعريفايهمغالببلبجديد،فيهيأتواولم

تباعأ.عليهانقفذلكولأجلإليها،النقدتوجيهيمكنالتي

عليه:والاعتراضالسكاكيتعريف-د

منلهموضوعةهيفيماالمستعملةالكلمةهي"الحقيقة:(ـه626)تالسكاكيقال

(1)

(2)

(3)

.19،ص،اللغةفقهفيالصاحبي:ينظر

جزءأالجوزيةالقيمابننقلفقد،أهص،القرآنعلومإلىالموقوالفوائد،303ص،البلاغةأسرار:ينظر

القاهر.عبدإلىإشارةيخرمنالنصهذامن

الرازيأخذفقد،3،/7الأربونهاية،84-38صالإيجاز،نهايةويظر:،133ص،البلاغةأسرارينظر:

ب!نصه.الكلامهذاوالنويري
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لهموضوع)الأسد(:فلفظةالمخعوصالهيكلفيالأسدكاستعمال،الوضعفيتأويلغير

.(1)"فيهتأويلولابالتحقيق

يفقملاأطيقإذامنهيشتقوماالوضع"لفظأنفيينحصرالتعريفهذاعلىوالاعتراض

تعريففيالوضعتقييدإلىحاجةفلا،بالتحقيقالوضعمفيفقموإثما،بتأويلإلاالوضعمنه

.(2)"التأويلبعدمالحقيقة

دلالةبنفسهاعليهتدذفيماالمسضعملةالكلمةهي"الحقيقة::تقولأنولكقال:ثم

")و(.المخصوصالهيكلفيالأسدكاستعمال،ظاهرة

المعنىعلىبنفسهاتدذلاألفاظأاللغةفيبأنالاعتراضإليهتوخةالتعريفوهذا

كلفظةأخرىإلىكلمهبإضافهأي:أخرىبكلمةبالاقترانإلاظاهرةدلالةالمخصوص

(الإنسان)عينكقولنا:أخرىإلىبإضافتهاإلاظاهرةغيرودلالتهاعمومأ،فيهافإن)العين(

أخرىإلىبإضافتهاإلاظاهرةغيردلالتها)رأس(لفظةوكذلكإلخ....(الحيوانو)عين

وكذلك،(4)خلإ...(الجبلو)رأسالأمر(و)رأس(الحيوانو)رأس(الإنسان)رأسكقولنا:

(الواديو)بطن(الحيوانو)بطن(الإنسان)بطن!،بالإضافةلاإمعناهايتعينلا()البطنلفظ

.(الأرضو)بطن

الحقيقة:لمصطلحالأثيرابنتعريفهـ-

.(5)"الأصليموضوعهعلىالداذاللفنماهي"الحقيقة:(ـه63،)تالأثيرابنوقال

فيماعليهاينطبقفلاوالعرفيةالشرعيةالحقائقأما،فقطاللغويةالحقائقيشملالتعريففهذا

قريبأ)،(.سنعرف

(1)

(5)

(6)

.61وص،العلوممفتاح:ينظر

وجيه.اعتراضوهوالسكاكيعلىالاعتراضهذاالقزوينيأوردفقد،844-44،/2،الإيضاح:ينظر

.71صه،العلوممفتاح:ينظر

.بتصرفو5-49-39ص،لإيمانا:ينظر

.28صالكير،والجامع،1/061السائد،المثلينظر:

الوجهين.هذينمنالتعريفهذافسادإلىالعلويأشارفقد،1/49،50الطراز،:ينظر
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الحقيقة:لمصطلحالزملكانيابنتعريف-و

23

سابقيه،عندعيرلهتمفاأدقكانهـ(651)تالزملكانيابنؤضغهالذيالخذولعل

بهوقعالذيالاصطلاحذلكفيأولآ،لهومجخفيماالمستعملاللفظهي:"الحقيقة:قالإذ

فخذهبهاواحليتخصيصأردتفإن،والشرعيةوالعرفيةاللغويةالحقيقةيعثموهذا،التخاطب

.(1)"أديق

الحقيقة:لمصطلحوالحلبيالسلامعبدبنالعرتعريف-ز

عليهدالأوضعفيمااللفظاستعمال"الحقيقة:بقولهالحدهذاالسلامعبدابنوأوجز

كالأسد،حقيقةفهي؟لهوضغتمابهاأريدكلمةكلالحقيقة":الحلبيقالذلكومئل.(2)"ألوأ

المفتيرس")ر(.للحيوان

عليه:والرذالحقيقةلمصطلحالقزوينيتعريف-ح

فيلهوضغتمافيالمستعملةالكلمة:"الحقيقة:فقالأيضآالحذهذاالقزوينيعرفوقد

الاستعمالقبلالكلمةفإن،يستعمللمغقااحتراز()المستعملة:فقولنا،التخاطببهاصطلاح

غيرفياستعملتماأخدهما،شيئينعلىاحتراز،(هلوضعت)فيماوقولنا:،حقيقةت!قىلا

بينكتابإلىمشيرأالكتابهذاخذ:لصاحبكتقولأنأردتإذاكماغلطآ،لهوضعتما

لمفيمااستغيئماوهوالمجاز،قسميأحد:والئاني،الفرسهذاخذ:فقلتفغلطتيديك

،الشجاعالرجلفي)الأسد(كلفظغيرهفيولاالتخاطببهاصطلاحفيلالهموضوعأيكن

مافياستعملماوهوالمجاز،منالآخرالقسمعناحتراز،(التخاطببهاصطلاح)في:وقولنا

الدعاءفيالشرعبعرفالمتكلميستعمله()الصلاةكلفظالتخاطببهاصطلاحفيلالهوضع

.(4)"أزاجم

(1)

(2)

(3)

(4)

.99ص،نهالبرا

.28صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب

.4صه،التوسلحن

ملخصأ.المعنىبهذاالطيبيأخذفقد،12،ص،التبيان:وينظر،3و2/5الإيضاح
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فقد،القزوينيعندالحقيقةحداستقرارعدمإلىتشير-يظهرفيما-الاحترازاتفهذه

فالاحترازذلك،إلىيوفقلمولكنهمانعآجامعأ)الحقيقة(لمصطلحتعريفهيجعلأنأراد

مع-الموضوعهذافي-يتعاملغيرناأونحن:لهفيقال(يستعمللم)عمابهاحترز:الأول

بكلاميقللمأحدأإنبل،المستعملغيربالكلامشغللغيرناأولناوليسالمستعملالكلام

عليه.وقفتفيمامستعملغير

له:فيقال"حقيقةتسمىلاالاستعمالقبلالكلمة"فإنالاحتراز-:لهذاتكملة-قالثم

بوجوديدريناومن،تأريخيأومجفميشتدبلاقولموهو،الخيالأوالظنأوالكهانةمننوعهذا

تظهرلاالكلمةأليست:يقالثم؟حاجةعنتعبيرآتظهرالكلمةأليس؟الاستعمالقبلالكلمة

وهذااستعمالها،قبلمستقرةوثابتةموضوعةكلهااللغةلكانتوإلاإليها؟الحاجةعندإلا

الاحتراز.لهذاداعيفلا،بالحياةوصلتهااللغةوطبيعةالحياةلسنةمخالف

يصدرأننأسفأونعجبنحن:ونقول)الغقط(عنبهاحترزفقد:الثانيالاحترازأما

الصفحاتبهت!ؤدالذيالكلامهذامثل-تعالىاللهرحمةعليه-القزوينيالخطيبمثلمن

يديه-بينكتابإلىمشيرآ-الكتابهذاخذ:لصاحبهيقولالذيفإن،الأوقاتبهوتضالح

الكتابهذاخذ:ويقولنفسهااللحظةفيغقطهعنيتراجع-الفرسهذاخذ:فيقولويغلط

القزويني.منهااحترزالتيالمشكلةوتنتهي

)الرجلمعنىعناحترزإتهإذ،مقبولفهوعنهالكلامبهذااحترزالذيالثانيالشيءأفا

المرادنفهملمإذ"غيرهفي"ولا:قولهعلىنعترضلكنناحقيقة)الأسد(لفظةفي(الشجاع

بهالذيالاصطلاحفيمعناهاغيراللغةفياللفظةمعنىأنأرادفهل،"غيرهفي"ولا:بقوله

في"لا:بقولهعنهفعبرالشرعيةالحقائقموضوعفيالعلماءلدىمقررهوكما؟التخاطب

ذلكيردلم!ان،غموضفيهعنهفالتعبيركذلككان"فإنغيرهفيولاالتخاطببهاصطلاح

."هلفلامعنى

هذافيالشرعيةالحقائقإدخالبهأرادفقد:"التخاطببه"اصطلاحفياحترازةأقا

العلماء:عندمقررهووكمااصطلاحأ--الحقيقةفإن،يؤفقلم-يبدوكما-ولكنهالتعريف

بأوضاعالإسلامفيقتذتلكئهاالدعاءحقيقتها:فالصلاة،لهوضغتفيماالمستعملةالكلمة

لفظةققجقتكاد؟أوالحقيقيالمعنىن!ييئالأوضاعهذهفياستعمالهاكثزفلما،معروفة

بالحقائق.وسننها-بأركانهاالمعروفة-()الصلاة
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لاصطلاحالأن،نقيضينبينبالجمعأشتةلأئاالاحترازهذانقبلأنيمكننالاهذاوعلى

تجل-اللةتتغثدالتيالمخصوصةالأوضاعهو:حقيقة()الصلاةمعنىفيالتخاطببهالذي

عليهاكانالتيالحقيقةخلافوهو،الشرعبعزفيالدعاءهومجازأمعناها!انبها،-شأئه

اللغة.في()الصلاةمعنىأصل

عليه:والرذالحقيقةمصطلحتحديدفيالعلوياضطراب-ط

:قالحينهـ(74وتحمزةبن)يحىالعلويعندأيضأالاضطرابهذامثلووجدنا

.(1)"بالحقيقةالمرادفهوالأصلفيلهوضعلمامفيدأالألفاظمنكان"ما

مصطلحأمعنىأفادما:قولهوهوالبصريالحسينأبوذكرهماتعريف"وأجمع:قالثم

.(2)"التخاطبفيهوقعالذيالوضعفيعليه

العقليةالمعانيفيعام(معنىأفاد)ما:فقولهقائلأ:التعريفهذاالعلويز!قثم

كونعلىكالدلالة،العقليةالمعانيعنيخرج:(عليه)مصطلحأ:وقوله،والوضعية

الذيالوضع"في:وقوله،العقليةالمعانيمنذلكغيرإلىوعالمأقادرآبالحقيقةالمتكلم

والشرعيةوالعرفيةاللغويةالحقائقمنكلهاالحقائقجميعفيهيدخل:"التخاطبفيهوقع

.(3)لاصطلاحيةوا

علىبرذأعقبهتعري!،أجمعأتهوتأكيد(4)البصريالحسينأبيلتعريفذكر؟وبعد

مالقينغيروكأثهله،آخرتعريفأأوردثمالحقيقةلمصطلحالعلماءتعريفاتمنمجموعة

الوضعفيعليهمصطلحأمعنىأفادما:الحقيقةحدفيقيلولو:قال:تعريفاتمنأوردمالكل

فيهله)مما:قولناإلاتفسيرها،تقدمقدالقيودفسائر،مدخلفيهلهمفاالتخاطبفيهوقعالذي

وضعفيعليهمصطلحأمعنىأفادتقدفإنهاالأعلامأسماءعنالاحترازفالغرض،(مدخل

(1)

(2)

(4)

.4؟/\زالطرا:ينظر

.1/74زالطرا:ينظر

.1/74زالطرا:ينظر

ابنعلىوالردالانتصاركتابألفبغداد،فيالمعتزلةرؤوسأحد،الخياطعمروأبيابنالحينأبوهو

.،،،،1/6والنحلالملل:ينظر.فيهالمعتزلةعنودافع،الراوندي
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الحقائقفيلهامدخللامعانيهاكانتلما،بذلكتوصفولا،حقائقبأتهايقاللا،التخاطب

ذإ،اللغويبالوضعيختعقمافيذلكمنوأغربأبعدإلىالعلويذهبثم(1)والمجازات

فيمستعملةكانتإذاإلاعليهذلتفيماحقيقةبكونهايقضىلااللغويةالحقيقةأن"اعلم:قال

.(2)"الأصليموضعها

موضعهافيمستعملةغيرمعناهاعلىالذالةاللغويةالحقائقإنقالمن:ونقول

!!؟عليهتدذولاالأصليموضعهافيمستعملةتكونوكيف!!؟الأصلي

ثمأولأ،الألفاظوضعفكرة:وهيالقزوينيذكرهاسابقهلفكر؟يضقذأنالعلويأرادلقد

اشتغمقتفإذاأولأ،ؤضيهاشئتيمنبذ"فلا:وقالثانيآ،لهوضعتفيماالألفاظهذهاستعمال

خلافهفيمستعملةكانت!ان،حقيقةفهيالأصليموضعهافيؤضيهامنالثانيةالحالةفي

.(و)"زاجمفهي

بلاقولمفهي،الوحيمنهيولاتاريخيأ،لهاسنذلالأثهاسابقأرفضناهافكرةوهي

إليناوصلتفالألفاظشيئأ،الحقمنيغنيلاالظن!ان،الطنعلىمبنيئقولهيبلسند،

يسندهالاباطلةدعوىفهيالاستعمالعلىسابقوضعادعاءمسألةأفامعانيها،فيمستعملة

.(4)التاريخولاالعلم

حقيقة،ولامجازأليسالأؤذالوضغإن:المحققونقالهاهنا"ومن:العلويقالثم

لاالحقيقةفإذن،الأصليموضعهفياللفظاستعمالالحقيقةأنهوذلكوبيانصحيحوهذا

.(5)"الأولبالوضعمسبوقةكانتإذالاإحقيقةتكون

ثمعليها،رأيهوتتىأقوالهمإلىاستندالذينالمحققينبهؤلاءالعلوييعرفنالم:ونقول

(1)

(2)

(5)

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

.1/05ازالطر:

.1/75زلطراا:

.5،/1ازلطرا:

.بتصرف8،/68ص،نيمالإا:

.58،57/1الطراز:
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2،والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة

قالوممنالمحققينومنالعلويمنؤفمحقيقةولامجازأليسالأولالوضعبأنالقوذإن

فلفظة،استعمالغيرمنوضعأهناكأنيعقلولاالاستعمالإلاللوضعمعنىفلا،القولبهذا

المعروفالحيوانلهذاووضعهاالمعروفالمخمسوصالحيوانفيحقيقةهيمثلأ()الفرس

وجودغيرمن)فرس(هكذاأولأوضغتاللفظةهذهأنيعقلولا،مسماةفيلقفظهاستعمال

لهمسندولا!!الادعاء؟هذاضخةيعلمومن،"مدلولطغيرمن"داذوجودبمعنى،الحيوانهذا

الوحي.منولاالعلممنولاالتأريخمنلافيه

فيللألفاظالاستعمالهذاوأن)الاستعمال(،بالوضعالمرادأنهذامنوتخلص

ائناعنفضلأثانيأاستعمالولاأولأوضعفلااصطلاحآ،الحقيقةهوالأصليموضعها

تعرلفهوضوحلعديمالعلويعنداصطلاحأالحقيقةمعنىتفيدبحصيلةنخرجأننستطيعلا

تمحيصغيرمنالآراخوأخد؟سبقوةمنعلىواعتماد؟فيهواضطرابهالحقيقهلمصطلح

بالوضعتختفقمافي-نفسهأوقعثم،للحقيقةمعينتعريفعلىيثبتلمفهوواختبار

غالبأ.الفلاسفةإلىقزذهاأوهامفي-اللغوي

الحقيقة:لمصطلحوالسيوطيالزركشيحذ-ي

علىيشتملاللهكتابأنخلالهت"لاقال:إذللزركشيكلامعلىوقفناوأخيرأ

الآياتوهيفيهايتخؤزلمالتيكالآيات،موضوعهعلىبقيئكلامكلوهي،الحقائق

كقوله،وصفاتهأسمائهإلىوالداعيةوتنزيههوتوحيدهتعالىاللهبوجودظواهرهاالناطقة

!ؤآليطتميخي!من:تعالىوقوله016/النملأ(ؤآلأقضىآلمئمؤلئخلتى\ثق!:تعالى

دتة1هؤ!:تعالىوقوله16و/الواقعةأتخرلؤئ!(فاتتمآفز!:وقوله817أيس/(ريحيص

."221لحشر/ا1(1)(لشهد؟وآتغتبآعينفؤلأ!نهإلألدىآ

.(2)الإتقانفيهـ(119)تالسيوطيأخذالعريفوبهذا

هوواحدأمبرإلىتؤديأثهااصطلاحأللحقيقةالتعريفاتهذهمجموعمنلناؤتتين

لهومجعغمافياللفظاستعمال:الاصطلاحفيالحقيقةأنوهوالجميععند-يقينأ-المقصود

(1)

(2)

.1/254القرآنعلومفيالبرهانينظر:

.\هو/3القرآنعلومفيالإتقان:ينظر
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عندالتعبيراختلف!انأصلآ،لهالموضوعالمعنىغيرمعحىالذهنإلىيتبادرلابحيثأولآ،

.(؟)الاصطلاحهذاعنالعلماء

البلاغة:علماءعند()الحقيقةمصطلحأقسام-4

تاتغا:ؤقنالسكاكيتقسيم-أ

وعرفيةوشرعيةلغوية:أقسامأربعةإلىوق!موهالبلاغيالمصطلحهذاالعلماءتناول

هـ(626)تالسكاكيهو-عليهوقفتفيما-بذلكبدأمنوأول،خاصةوعرفية،عامة

هوهذاانقسامهافيوالسبب،وعرفيةوشرعيةلغوية:إلىالعلماءعندتنقسم"والحقيقة:قال

تثكلمدالةرأيتهافمتى،ع!ضوغيرمنم!فىعلىتدذأنتمتنعاللفظةأنمنغزفتما

وضعصاح!تتستدعيالمعنىعلىلدلالتهافالحقيقةصاحبآ،لوضعهاوأنوضعأ،لهاأنفي

اللغة،واضمعوضعهاصاحبكانإن،لغوية:فقلتإليهالحقيقةنيتت،عندكتغثقفمتىقطعآ،

.(2)"عرفية:قلت،يتعينلمومتى،الارعوضعهاصاحبكانإن،شرعية:وقلت

"وهذاقائلآ:الحقيقةلحدتعريفهبعدالتقسيمهذاإلىهـ(156)تالزملكانيابنوأشار

.(3)"والشرعيةوالعرفيةاللغويةالحقيقةتغئم

الحقيقةلمصطلحعرضحينماالعرفيةالحقائقتفصيلفيهـ(73و)تالقزوينيوأزاد

كانإنواضعهالأن،عامةأوخاصة:وعرفيةوشرعيةلغوية:"الحقيقة:فقال،العامبشكله

إليهنسبتصاحبهاتغئقإنوالعرفية،فعرفيةوإلافشرعيةالشارغكان!انفلغويةاللغةواضغ

.(4)"مطلقةبقيت!الا،نحوية،كلاميةكقولنا:

بعزفيالمتكقماستعملهاإذا)أسد(لفظةاللغوية"مثالم:فقالالحقائقلهذهأمثلةذكرثم

الشرعبعرفالمتكلماستعملهاإذا)صلاة(لفظةالشرعيةومثال،المخصوصالسبعفياللغة

النحوبعرفالمتكلماستعملهاإذا)لهغل(لفظالخاضةالعرفيةومثال،المخصوصةالعبادةفي

(1)

(2)

(3)

.بتصرف18ص،بلاغيةفنونكتابفيالمعنىهذا:ينظر

باختصار.التقسيمهذاالحلبيذكرفقد81ص،التبيان:وينظر،071ص،العلوممفتاح:ينظر

.99ص،نالبرها:ينظر

.2/593لإيضاحا:ئنظر
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العامبالعرفالمخاطباستعملهاإذا()دابةلفظةالعامةالعرفيةومثال.المخصوصةالكلمةفي

.(1)"الأربعذيفي

عليه:والردالحقائقأنواعبيانفيالعلويتوشع-ب

لهاؤضحغإذالحقائقهذهأنواعبيانفيهـ(74وتحمزةبن)يحيىالعلويوتؤشع

الحقائقوهوالأولبالنوعوبدأ،ثلاثةالحقيقةأنواعأنذكرفقدذلككلهناونوجزأحكامأ،

بأمرين:حقائقكونهاعلىواستدذوالفرسوالإنسانوالأرضالسماء:كقولنااللغوية

وثانيهما:،المواضعةتلكفيعليهامصطلحمعالخعلىدلتالحقائقهذهكونفأؤلهما:

.(2)اللغويةالأوضاعفياشتغمقتقدالحقائقهذهكون

التيالفكرةوهيثانيأوالاستعمالأولأبالوضعالقولعلىمبنيالاستدلالوهذا

يقبلهالاظنيةخياليةفكرةفهيويقؤيها،ت!ندهاتأريجيئأومجفميشتدوجودلعدمرفضناها

.(و)اللغاتفيالتواضعبنظريةيقولمنإلا

التيأتهاالعرفيةباللفظة"ونريد:فقالالعزلهتةالحقائقبيانإلىالعلوياتخةهذاوبعد

يكونوقدعامأيكونقدالعزلهتذلكوأن،الاستعمالبعزفيغيرهإلىاللغويم!فاهامننققت

.(4)"أصاخ

المجازاستعماليشتهرأنالأولى:صورتينفيالعامةالعرفيةالحقائقالعلويخضزوقد

وإطباقهمالعلماءإجماعبهاخالفأمثلةثلاثةفيهوأوردمستنكرأ،الحقيقةاستعماليكونبحيث

الخمر()حزمت:كقولنامقامهإليهالمضافوإقامةالمضافحذففالأول،بهقالماغيرعلى

المجازهذاصاروقدالشربإلىمضافالحقيقةفيوهوالخمرإلىمضاف"والتحريم:قال

.(5)"الحقيقةمنأعرف

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.3و2/5الإيضاح:ينظر

.1/15الطراز:ينظر

بعدها.وما1/233المرسلةالصواعقومختصر،8،-86-85-84ص،الإيمانكتابينظر:

.1/15الطراز:ينظر

.؟1/2الطراز:ينظر
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نقلالجملةهذهفيحصلفهلموضوعهعناللفظتقلالعلماء:عندالمجاز:ونقول

وأقيمالمضافخذلهتهوحصلالذيوإتمانقليحصللمإئه:والجواب!!ألفاظها؟منللفط

الخمير.شزبحزتم:الخمرحزقب:جملةومعنى،مقامهإليهالمضاف

ليسالحذ!أنعلى-الجرجانيالقاهرعبدرأسهموعلى-البلاغةعلماءأجمعوقد

المجاز)1(.من

يشابهه،ماباسيمالشيء"ت!جتتهم:قولهفهوالعلويعندالصورةهذهفيالثانيالمثالأفا

القيسلامرئقصيدةأنثدلمنيقالكما،كلامهبأئهالمتكقيمكلامحكايةتسميتهمنحووهذا

غيير؟،فكلامحكايتهوأفابه،نطقماهوالحقيقةفي)كلامه(لأن،القيسامرئكلامبأئه

.(2)"الحقيقةبخلافالأفهامإلىلسبقهحقيقةصارقدلكثهمجاز،القيسامرئإلىفإضافته

هذافهل،تعالىاللهكلامهذاوقالتعالىاللهكتابمنآيةأحدناقرأإذاللعلويفيقال

الجهميةإلىمرجعهاالمقولةهذهفإنحالكلوعلى!)و(!؟اللهكلامهوحقيقةأوليس!!مجاز؟

بها.نقولفلاومحاوراتهمأمثلتهمعلىواطقغمجراهمجرىومنالصفاتومنكري

تغفقلهماباسمالشيء"تسميتهم:قولهفهوالعلويعندالصورةهذهفيالئالثوالمثال

ألهيقفإذا،الأرضمنالمطمئنالمكانوهو،()الغائطبالحاجةقضاءتسميتهمنحووهذا،به

المكانوهو-حقيقتهدون،الحاجةقضاءوهو،مجازةمنهالفهمإلىالسابقفإن()الغائطلفظ

إلىتسبقإذ،اللغةأهلجهةمنبالتعارفحقائقالمجازيةالأمورهذهفصارت-المطمئن

.(4)"اللغويةالوضعيةحقائقهادونمعانيهاالإفهام

الأرضمنالمطمئنالمكانإلامنهيفقمفلااللغةفي)الغائط(لفنماأطيقإذا:ونقول

البلاغة،وعلماء،اللغةعلماءإطباقوهذاالحقيقيمعناةعنتضيرفهبقرينهقيذإذامابخلاف

الموضوعةاللغويمعناهاعناللفظةتصرفمعنويةأولفظيةقرينةغيرمنتضخعلاالمجازلأن

(1)

(2)

(3)

(4)

.19-وصهالإيجاز،نهاية:مثلهويظر،363-263ص،البلاغةأسرار:ينظر

.1/25الطراز:ينظر

.بتصرف23ص،الجهميةعلىوالرداللفظفيالاختلافينظر:

.1/52،53الطرازينظر:
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3؟والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة

وهمفهوالعلويقولوأقا،حقيقةلهالموضوعمعناةغيرمنهيفقملاالمطلقواللفظ،بإزائه

لإرادةمعاندةقرينةملزوم"المجاز:أنعلىالسكاكيوأؤلهمالبلاغةعلماءأجمعفقدمنه،

.(؟)"مقاليةأوحاليةبقرينةإلامجازفلاالحقيقة

صورةالعامةللحقائقالثلاثةبأمثلتهاالعلويأفردهاالتيالصورةهذهفإنحاليكلوعلى

.مقبولدليليإلىاستنادهاولعدمالعلمهذاأهلإجماعلمخالفتهامقبولةغير

لفظنحووهذابهوتخصيصهبعفمسمياتهعلىالاسم"قضرفهيالثانيةالصورةأما

الفيل،إلىالدودةمن،الحيواناتمنتدلثماكلعلىاللغويوضعهافيجاريةفإتها()الدائة

فهي،(2)اللغويبالعرفتدثماسائربينمن،الأربعذاتوهي،البهائمببعضاختصتإتهاثم

بها.مسبوقوالعلويمقبولةصورة

علىجاريأكانما"هو:عنهقالالخاصالعرففهوالعرفيةالحقائقمنالثانيالنوعأما

خالفتوإنحقائقاستعمالهافيفإئهامجليم،كلتخضىالتيالاصطلاحاتمنالعلماءألسنة

كالجوهرالنظرعلومفيمباحثهمفيالمتكلمونيجريهمانحووهذا،اللغويةالأوضاع

يقولهوما،والجزموالنصبالرفعمنموضوعاتهمفيالنحاةيستعملهوما،والعرض

")و(.والصناعاتالحرفأهلألسنةعلىيجريوما،والقلبالكسرمنجدالهمفيالأصوليون

الوقوفمنبذلا؟الحقائقأنواعمننوعهومابقدربموضوعنا،صلةلهليسالنوعوهذا

الحقائق.تقسيمموضوعتناولعندإليهوالإشارةعليه

اللفظةأثهابها"نعني:وقالالعلويقضقهفقدالشرعيةالحقائقفهوالثالثالنوعأقا

.(4)"اللغويوضعهاأصلفيعليهتدذكانتماغيرلمعنىوضعهاالشرعجهةمني!تقادالتي

والزكاةالصلاةفيإطلاقهاعنددفأولامدحأتفيدلاشرعيةأسماءإلىالعلويق!مهاثم

(1)

(2)

(3)

(4)

.بتصرف2،1العلوممفتاح

.1/35الطراز:ينظر

.1/45الطراز:ينظر

.1/55الطراز:ينظر
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.(1)وفاسقوكافر،ومؤمنمسلم:قولنانحووذمأ،مدحأتفيددينيةأسماء!الى،والحج

النزاع!اتمامتغذرغيروأثاممكنآالنقلهذاكونفيالعلماءبينخلافلا":بالقولوأكذ

صارتقدالأسماءهذهأنالمعتزلةمنوالجماهيرالزيديةأئمةإليهذهبفالذي،وقوعهفي

بأعمالمقيذةفالصلاةمنسيأ،نسيأاللغويةمعانيهاوصارتأخز،معالنيإلىبالشرعمنقولة

غيرهادونالحقيقةوجهعلىالمعانيبهذهمقيدةفهيوالصومالزكاةحالوهكذا،مخصوصة

.(2)"اللغويةمعانيهامن

وأن،حاليبكلاللغويةمعانيهاعلىدالةالشرعيةالحقائقأنالأشعريةإلىالعلويت!تو

.(3)باطلخقهافيبالكليةالشرعيالنقل

علىدالةبأتهاالقولهـ(505)تالغزاليحامدأبيالإمامإلىأيفهمأالعلويتس!تو

هذهعلىلكنالدعاءعلىدالةفالصلاةآخر،تضزفآفيهاتضزلهتقدالشزغلكناللغويةمعانيها

.(4)الشرعيةالزياداتبهذهعليهاالمزيدالمخصوصةالكيفية

اللغويةمعانيهاعلىدالةالشرعيةالألفاظأنيرىالرازيالخطيبابنأنالعلويوذكر

هذاعلىالعلويقزذالعلماء؟بذلكمخالفأبمجازاتها)5(،الشرعيةمعانيهاوعلىبحقائقها

الشرعيةمعانيهافيحقائقصارتاللغويةالألفاظهذهإن:بقولهالإشكالهذاؤؤضخالرأي

أمارةعندهوهيإطلاقها،عندالشرعيةالمعانيهذههوالفهمإلىالسابقأنأوتهما:،لأمرين

،الأعمالهذهإلاالفهمإلىيسبقلميضقيفلان:قيللوفإثهمعناة،فيحقيقةاللفطكودخ

نرس:قولناأفادكماالشرعخطابفيعليهمصطلحأمعئىإطلاقهاعندأفادتأثها:وثانيهما

.(،)الإطلاقعنداللغويةمعانيها،وزجل،!انسان

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ينظر

ينظر

ينظر

يحظر

ينظر

ينظر

:الطر

:الطر

:الطر

:الطر

:الطر

:الطر

.55/1از

.55/1از

.1/55از

.1/56از

.1/56از

.56/1،57از
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أسعدكانفلعلههـ(505)تالغزاليحامدأبولإماماإليهذهبماهوإليهنطمئنوالذي

اللغوية()حقائقهامنالشرعيةالألفاظبنقلالقوللأننعتقد،ماعلىالعلماءبقيةمنبالصواب

به،نقوللامنسيأنسيأالأصليةاللغويةمعانيهاتصيربحيثبالكليةنقلأ(الشرعية)حقائقهاإلى

بالمفهوم)حقائق(شقتت(الشرعية)الحقائقهذهولكنومتذاؤلمعروفاللغويمعناهالأن

الشرعي.

:والاصطلاحاللغةفيالمجازثانيآ:

اللغة:فيالمجاز-؟

موضعمنوالانتقالالحركةعلىتذلممنهااشتقوماوالزايوالواوللجيماللغويةالمادة

موضع.إلى

وجؤوزأ،ومجازأجوازأالطريق"جرت:(ـه751)تالفراهيديأحمدبنالخليلقالط

القولوهذا،(1)"أضيأوالمجازة،والموضعالمصدر:والمجاز،جزتهمعنىفي:جوازآوجاؤزته

وهوالقومعلىيمر"الذيالجائز:هـ(721)تشميلابنوقال،(2)الليثإلىأيضأمنسوب

وأنشد:جائز)ر(فهو،ق!يلمأمشقيئ،عطشان

وأكرمة")4(خ!بأقغدخيرالؤضضةغصقالجائرتغضهم!قن

"جرت:قال،(ـه215تقريببنالملكعبدسعيد)أبوالأصصيعنعيدأبوونقل

.(5)(1وقطغتهخقفته:وأتجزته،فيهضرت:القؤمجمغ

الطريق"جرت:(ـه321تالبصريالأزديالحسنبنمحمدبكر)أبودريدابنوقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

)جوز(.مادة،العينكتابينظر:

)جوز(.مادة،اللغةتهذيبينظر:

)جوز(.مادة،اللغةتهذيبينظر:

)وضم(.مادةالعربلان:ينظر،مائةثلاثأوإنانماثتافيهيكونالناسمنحرم:الوضمة

)جئز(.مادة،اللغةتهذيب:ينظر
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نأإلىهـ(73هتأحمد،بنمحمدمنصور)أبولأزهرياوذهب،(1)((قطغتهإذاجوازأ،أجوزة

القيس:امرئبيتفي)أجزنا(معنى

غقئقلجقافيديخئمتيتطنبتاؤائتخىائخيئشاخةأتجرتاققفا

عليه.والمرورالطريققطعوهو.(2)الأصمعيإليهذهبالذيالمعنىمنهو

نأذكرأنبعدهـ(3و5تأحمد،بن)الحسينفارسابنذهبأيضأالمعنىهذاوإلى

هذا"فمن:قالالشيء،قطعوالآخر:،ءالشيوسطأحدهما:،أصلانوالزايوالواوالجيم

.(3)((وقطعتهخقفته:وأجزته،فيهليئرت:الموضغجرت:نقوللأصلا

استنإذايجوز،جازمنفمأخوذالمجازأفا"و:فقالالمعنىهذاأكذآخرموضعوفي

.(4)"الأصلهوهذا،فارسىعليناوجاز،فلانبناجازنقولماضيأ،

أجوزةالقؤصغ"خرت:فقالهـ(893تحماد،بن)إسماعيلالجوهريذكرذلكومثل

هذافيالراجزقولونقلأنفذته،:وأجزته،وخففتهقطعتهوأجزتا:،فيهوسرتسلكته:جوازأ

المعنى:

جمازةشايمأيجيرختىشئارةأبيغنالطريقخفوا

بمعنى:أي:وتجاوزتاغير؟،إلىالشيءوجاوزت،السلوكلاجتياز"وا:بالقولوأضاف

"جرت:قولهفيالمعنىهذاهـ(538تعمر)محمودبنالزمخشريوأورد،(5)"هتزج

وتجاوزتا")،(.وجاوزتهوأجرته،المكان

(1)

(3)

(4)

(6)

)جزو(.مادة،اللغةجمهرةينظر:

)جئز(.مادة،اللغةتهذيبينظر:

ينظر

ينظر

ئنظر

ينظر

.(جوز)دةما،للغةايي!مقا:

.أو7ص،اللغةفقهفيالصاحبي:

.(زجو)ةدما،لصحاتح!ا:

)جوز(.مادة،البلاغةأساس:
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سردفقد،هـ(أتأالمصريمكرمبنمحمدالدينجمالالفضل)أبومنظورابنأفا

"جرث:بقولهوالانتقالالحركةعلىالدلالةفيالمستعملةواشتقاقاتهااللغويةالمادةهذهلنا

وجازة:،غيرةوأجازوأجازةتجوازأ،وجاؤزةبهوجازوضخازأ،وتجؤازأوجؤوزأتجؤزآالطريق

.(؟)"أنفذة:وأجازة،وقطعهخققا:وأجازه،وسلكهفيهساز

وقطعته،خففته:وأجزته،فيهسرت:الموضع"جرت:قولهالأصصيعنمنظورابنونقل

.(2)((جرتهبمعمى:جوازآالموضغوجاوزت،أنفذته:وأجزته

والاجتياز:شذأ،إلاالبطحاءتجيزوالا:المسعىحديثالمعنىهذا"ومنأيضأ:وقال

التنزيل:وفي،خققه:جوازأوجاوزةالطريقبهموتجاوز،الطريقمجتابوالمجتاز:،السلوك

تجوز،حتىبعيرآبعيرأقادهاإذا:إبلهملهموتجؤز،أو5يونس/9آئبخر(يلإشزبتنئ!وبخؤزتا

مقبل:ابنقالبلد،إلىبلدمنجازماوالأشعار،الأمثالوجوائز

الأضثالي)ر(تجوائرتتنازعونبتتوقهوهئمكغسى،بهئمطتي

المعنىهذاإلى،،هـ(هتالمقريعليبنمحمدبن)أحمدالقتوميوأشار

باختصار)4(.

فقالعندهمالاصطلاحيبالمعنىصلتهوبتنواالبلاغيونأخذةاللغويالمعنىوهذا

عغاباللفظعدذوإذاتغذاةإذايجوزةاليءجازمن،مفعلالمجاز:الجرجانيالقاهرعبد

هوجازأو،الأصليقؤصيهبهجازواأئهممعنىعلى)مجاز(بأئهوض!اللغةأصليوجبه

.(5)ألوأفيهومجهمغالذيمكاتا

الموضعهذامن)جازمنمأخوذ"وهو:فقالالمعنىهذاهـ(637)تالأثيرابنورذد

والمزاركالمعاجفيه،يجازالذيللمكاناسم:إذنفالمجاز،إليهتخطاةاذا(الموضعهذاإلى

جيهز(.-)جوزمادة،العربلسان:ينظر(1)

جيز(.-)جوزمادة،العربلان:ينظر(2)

(4)

(5)

جيز(.-)جوزمادة،العربلسانينظر:

)جاز(.مادةالمنير،المصباح:ينظر

للمجاز.تعريفأوارتفاهالكلامهذانقلفقد،46صالإيجازونهاية،342صاللاغةأسرار:ينظر
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كاو

إلىمحلمنالألفاظلنقلذلكفجعلمكانإلىمكانمنالانتقالوحقيقتهوأشاههما

.(1)"لحم

"المجاز::فقالالاصطلاحيبالمعنىصقسهؤتتناللغويالمعنىهذاالعلويوأورد

وأتعذيته،إذاكذا،مومجهمغجرت:قولهمفيالثعذيهوالذيالجوازمنإفاواشتقاقه،ضفغل

لاالذيلأن،الأولإلىراجعالتحقيقفيوهو،والامتناعالوجوبنقيضهوالذيالجوازمن

وأالعدمإلىالوجودمنينتقلفكأته،والعدمالوجودبينمترددأيكونممتنعأ،ولاواجبأيكون

شقيتجزتمفلابالمنتقلشبيهالأصليموضيهغيرفيلقغت!ئضلافاللفظالوجود،إلىالعدممن

.(2)"أمجاز

:فقالأهـ(210تالدينصدرعلي)السيدالمدنيمعصومابنالمعنىهذاوأوجز

اللفظإلىنقلثمتغذاة،إذا:المكانجاز:قولهممنمشتقفهو)قفغل(:اللغةفي"المجاز

مكاتهبهجازواأثهممعنىعلىبه،المجوزاللفظأو،الأصليمكانهالمتعديأيالجائز

")و(.الأصلي

وعقلأ:أ!جالاصطلاحيبمعناه)المجاز(لمصطلحاللفويالمعنىصلة-أ

بأنورأواالمعنىهذاأخذواقدالبلاغةعلماءبأنالقولالآنيمكنالعرضهذاوبعد

وهذاأصلآ،لهومجمغالذيالموضعغيرفيبإيرادهوذلك،اللفظاستعمالفيتجوزتالعرت

هوآخرموضعإلىموضعمنوالانتقالالحركةأنعرفنافقد،كلامهمفيواقعأمرالتخؤز

وجدنااللغويةالمعاجمفيالمادةهذهاستقراءعندلكننااللغويةالمادةهذهمعنىفيالأصل

واشتقواالج!يالمعنىهووهذا،(4)والموضعالمصدربهاق!قتفيهاتوشغتالعربأن

المؤاخذةوعدموالمسامحةالصفح:بمعنىوهوالتجاوز:العقليالمعنىأيضأالمادةهذهمن

(1)

(2)

)و(

(4)

.!كا1/5المائرالمثلينظر:

إليه.إشارةغيرمنباخصارالعلويعنالكلامهذانقلفقد،12ص،الفحولوارشاد،1/36الطراز:ينظر

.105-6/104الربغأنوارينظر:

)جوز(.مادة،الينكتابيمنظر:
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إلىالإساءةعلىالعقوبةإرادةمنانتقالهوإد،عقليانتقاللكتهأيضأ،انتقالوهو،بالذنب

.المؤاخذةوعدموالمسامحةالصفح

وإلى،(؟)((تتركه:أي،بالذنبتأخذةلاأن:"الشجاوز:(ـهأ75)تأحمدبنالخليلقال

آخذهلم:أي،ذنبهعن"تجاوزت:القائلقولفيهـ(212)تنصربنالليثذهبالمعنىهذا

")و(.وصفحتعنهعفوتالم!ييء:عن"تجاوزت:قولهفيوالفيومي،(2)"به

(4)"هنعأغفمىإذاالشيء:عنالرجل"تجاوز:قولهموالصفحالعفومعنىمنوقريب

"يجوز:وقولهم،(5)"كلذلهسوغ:أي:لهوأجاز،صنعهماله"تجؤز:قولهمأيضأمنهوقريب

مابأقلفأتيتتزخضت:الصلاةفي"وتخؤزت،(6)"عتفيولايردولاينفذأيكذاتفعلأن

.(7)"يكفي

يتجؤزلمماالأمرهذافي"تجؤز:قولهمفيقليلأ،أبعدبصورةالمعنىهذافيتؤشعواثم

.(9)"هيفأفرطإذا:الشيءفي"تجاوز:قالواكما(")"فيهوأغمض!احتمله:غيرهفي

مأشقيئ،عطشانوهوالقومعلىتمزالذي"وهو)الجائز(:لفظالمادةهذهمنواشتقوا

.......................................................................جائز)كا!(،فهود!ق،لم

1)

4)

8)

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

9(ئنظر

51(ينظر

)جوز(.مادة،العينكتاب:

)جئز(.مادة،اللغةتهذيب:

)جاز(.مادةالمنير،المصباح:

)جزو(.مادة،اللغةجمهرة:

.(جوز)دةما،لصحاتح!ا:

.أو7صالصاحبي:

)جاز(.مادةالمنير،المصباح:

جيز(،)جوز،مادة،العربلسان:

)جزو(.مادة،اللغةجمهرة:

)جئز(.مادة،للأزهري،اللغةتهذيب:
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.(2)السقيأيوالجواز،المستسقي)؟(:أيالمستجيز،وكذلك

هذافيهـ(370)توالأزهريهـ(328ت،القاسمبنمحمدبكر)أبوالأنباريوأورد

الرجز:قولالمعنى

خنسيوألهلتجوازيغخلنفسيقذتكالماءصاحتيا

قولهم:الأعراببعضعنالأعرابيلابنحكايةالأزهريلناونقل،(3)ييقسغخلأي

.(4)"ءاملامنيمنعثمسقيةعليناوردمنلكل:أي.يؤذنئمجوزلهلى،جابه"لكل

:يقال،منهلإلىمنهليمنالمسانزبهيجوزمامقدارالماء:منوالجيزة:"قلت:قالثم

.(5)((وجوزةوجائزةجيزةاسقني

الماليسقاةالذيالماء:الجواز":هـ(3و8)توالجوهريهـ(593)تفارسابنوقالط

.(،)"ماشيتكأولأرضكماءآأسقاكإذا،فأجازنيفلانآاستجزتيقال،والحرثالماشيةمن

منالشربةفهي(جائزةالماءأهلأسأل)ظللت:القطاميقول"وأما:الجوهريقالثم

.(،)"ءاملا

الماء!اعطاءالسقيأعنيالمعنىهذااستخدامفيالخذهذاعندتقفلموالعرب

"وفي:فقالالمعنىهذاالأزهريذكرفقدأيضآ،الطعامإعطاءفياستخدامهفيتوسعوابل

.(،)"وليلةيوممسافةبهيجوزمايعطى:أي(وليلةيوم:وجائزتاأوللابمثلاثة)الضيافةالحديث

)جئز(.مادة،اللغةتهذيبينظر:(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

)جئز(.مادة،اللغةتهذيبينظر:

)جئز(.مادة،اللغةوتهذيب2/61الناسكلماتمعانيفيالزاهر:ينظر

)جئز(.مادة،اللغةتهذيبينظر:

)جئز(.مادة،اللغةتهذيب:ينظر

.(زجو)ةدما،لصحاحاو(زجو)ةدما،للغةايي!مقا:ينظر

.(زجو)ةدما،لصحاحا:ينظر

)جئز(.مادة،اللغةتهذيبينظر:
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العطاءتقضرواولم،جائزةعطاءكلق!قواأكثربشكلالمعنىهذافيالعربتوشغئم

اللغة:كتبمنذلكعلىالشواهدهناوسنورد،فحسبوالطعامالماءعلى

الرجليغطيئأنالجائزةأعمل"إن:(ـه328تالقاسمبنمحمدبكر)أبوالأنباريقال

أعطني:أي،أجرني:الماءلقتيم-ماءوردإذا-الرجللهقول،لوجههليذهبيجيزةماءالزجل

هذاوعلى،(1)((جائزةالعطيةشفواحتىهذاكثزثمعنك،وأجوز،لوجهيأذهبحتىماء

.(2)"ءاطعبأي،سنتهبجائز؟أجازة":قولهمالمعنى

المادةهذهمنواشتقواتجاؤزوةبلذكرناماعلىالمعنىهذافيالعربتوشعيقفولم

")و(.وليئلهاليسأيمجيز،لهاليسامرأةهذهفيقال،الؤليئ:بهويعنون)المجيز(اللغوية

بأمرالقيموالمجيز:،الوصيوالمجيز:،الولي"المجيز::(ـه0،3)تالأزهريقال

.(4)"التجارةفيالمأذونالعبدوالمجيز:،اليتيم

اللغوية،المادةهذهاستخدامفيالتوشعهذاأنواعآباديوالفيروزمنظورابنسردوقد

المادةهذهمدلولفيالبلاغةعلماءلدىمعروفهومامعينسجموافيأعرضأوغزضاة

.(5)الاصطلاحي

أوردهاالتيالمعانيفياللغويةالمادةهذهاستخدامفيالتوسعهذاإن:فنقولونعود

عندماولذلك،اللغويالأصلهذامنمشتقأ)المجاز(باسميعرفبلاغيآمصطلحأغداالعلماء

الذيالمعنىفهذابالمجاز")،(،تكثتم"معناهقالوا:،(كلامهفي)تجوز:قولهماللغةأهلأورد

ومتداولآمعروفأأصبحالاصطلاحيالمعنىلأن،الاصطلاحيالمعنىعلىمحمولأوردوة

العلم.أهلبين

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

)جئز(.مادة،اللغةتهذيبويظر:!كا/2الناسكلماتمعانيفيالزاهر:

)جوز(.مادة،للجوهري،الصحاح:

)جئز(.مادة،للأزهرياللغةتهذيب:

)جئز(.مادة،اللغةتهذيب:

)جاز(.مادة،المحيطوالقاموسجيز(،-)جوزمادة،العربلسان:

)جاز(.،المجطوالقاموسجيز(،-)جوزمادة،العربولسان)جوز(،مادة،الصحاح:
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اللفظ:بهاويم!ثموالمصدر،والمكانللزمانؤضفص)مجاز(لفظة-ب

والمصدروالمكانللزمانؤضف)مجاز(لفظةأنهيبالنظرجديرةملاحظةهناوها

مخؤزأوالأصليمكاتهجافيبأتهيوصفأنإقااللفظأنعرفناوقد!!اللفنما؟بهاوض!فكيف

هذا،مكانهبهمجوزأومكاتاجافيبأتاإلاوصفهيمكنولاأولأ،فيهومجخالذيمكاتهبه

نأهوالسؤالهذاعلىوالجواببه؟اللفطؤضفجازفكيف(؟)انبمروقداللغةحكمهو

مننقلوقدأيفمأمجازفيإطلاقالأصليمعناهابهاالمجوزالكلمةعلى)مجاز(لفظةإطلاق

المحلبصفةالحالتصفالعربفإنغريبأليسالأمروهذا،اللفظؤض!إلىالمكانؤض!

قلوبهتم(ثيتمقفيفابآفؤهالمتقولوئ!:تعالىكقوله-البلاغةعلماءعندمعروفهوماعلى-

فالقول،18/التوبةأمهـهقلوبمثزؤتأقبةفؤههتم!يزضحونكم:تعالىوقوله.أا67/عمرانآلا

تعبيرأمجازأ،الأفواهبلفظلألسنةاعنعتزوإتما،باللسانلاإيكونلاوالكلامكلاموالإرضاء

فقيل:المحلباسمشقيئإذبه؟المجوزاللفظعنعتزفكذلكفيه،الحالعنالمحلبلفظ

الغحلبصفهالفمفيالحاذ()اللسانعفولكن،المكانهوالمجازإنوالحقيقةمجاز،لفنما

اسملإطلاقالصحيحالتحليلهووهذا،بألسنتهميقلولمبأفواههميقولون:فقيلباسمهأو

علماءمنالكثيرإليهيلتفتأويفطنولم،اللغويموضوعهمننقلالذياللفظعلىالمجاز

"فإذا:(ـه731)تالنويريقولالتعليلهذاإلىانتباهيأثاروالذي،والبلاغةواللغةالنقد

وأ،الأصليموضغهبهجازواأتهمعلى-مجازبأتهوصفاللغةأصليوج!هغفاباللفظعدذ

،ومتغذاةمجازةولكته،اللفظلهذاأعليئبمومجمعليسلائهأولأ،فيهوصغالذيمكاتههوجاز

أثارتومتغذاة()مجاز؟:فقوله،(2)الأصليمكانهإلىتتغذاةثمغيرهبمكانكالواقففيهيقع

مجازهباسمشقيئيعني،قخقهباسمشقيئاللغةفيلهومجخغغاالمنقولاللفظأنإلىانتباهي

المجازمنهو)مجازأ(وضعهأصلعنالمنقولاللفظفتسمية،النويريقالماعلىومتغذاة

يوم:العربتقولإذفيه()الحاذبممفهالقخليوضفوبعكسه،الحاليةعلاقتهالذيالمرسل

فلممجازأبهالمجوزاللفظتسميةسببتوجيهوحاولالعلويذلكإلىأشارفقد،6و،1/68الطرازينظر:(1)

(2)

يوفق.

.73/،الأربنهاية
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قالفلذلكاليومذلكفيالهابةللرياحصفةفالعصوف،الرياحفيهاشتذتيوم:أي،عاصف

للرياحعمفةحقيقةالعصوفلأنمجازيإسنا؟()اليومإلىالعصوفإسناد:البلاغةعلماء

الهابةالرياحهوالعاصفبل،زمانظرفلائهالعاصفهولي!()اليومفاليومذلكفيالهابة

عقليمجازفهو،فيهحلمابصفة()اليومومجم!فيهالهابةللرياحمحلآ()اليومكانفلما،فيه

وهذهكثيرأ،الكريمالقرآنوفيالعربكلامفيحاصلالمجازمنالنوعوهذا،الزمانيةعلاقته

هوالقاهرعبدإنإذ،إليهإشارةغيرمنالجرجانيالقاهرعبدعنأخذهاالنويريمنالالتفاتة

:قالحينعندهمالمممطلحهذامعنىلبيانالبلاغةعلماءعنهأخذةثمالأساسهذاألئسقالذي

اللغةأصليوجمهغفاباللفظعدذ!اذا،تعداهإذا،يجوزهالشيءجازمنمشتق،مفعلالمجاز"

فيهوضعالذيمكاتههوجازأوالأصليموضعهبهجازواأثهممعنىعلىمجاز،باثهوض!

مجاز.بائهاللفظعفوكيفيةللدارسينؤضخإذالنويريمنالالتفاتةهذهكانتثمأولآ)؟(

العلماء:اصطلاحفيالمجاز-2

معنىتفيدوالزايوالواوللجيماللغويةالمادةأنإلىلغة()المجازموضوعفيانتهينا

ؤضف)قفغل(وبناء)قفغل(وزنعلىهي)مجاز(صيغةاشتقاقوأن،والانتقالالحركة

اللفظةبهاقوضقتتخؤزأ،اللفظإلىالصيغةهذهنققتوقدوالمصدروالمكانللزمان

معنىلتفيدوتغذتهالأصليموضعهاهيجازتالتياللفظةأوالأصليموضعهابهاالمحوز

معناةجازالذياللفظبهؤضفوااصطلاحإذنفالمجازأولآ،لهوضعتالذيالمعنىغيرآخر

عنهتخذئواعندماالأوائلأنإلاالعلماء،عليهأجمعماوهذاآخر،معنىليفيدوتخطاةالأصلي

هذاإلىيضاف،المتأخرينعندتخذدكماعندهمأنواعهبيانأوالاصطلاحيتعريفهتتخذذلم

البحثاستقزبعدماوضوحأوأكثرالاصطلاحهذاتحديدفيعمقأأكثركانواالمتأخرينأن

والدليل،المتنوعةوأساليبهضؤرة-والمتأخرينالمتقدمينالعلماءبجهود-ظهرتإذفيه

العلماءأقوالعلىأولأسنقفإذالمقامهذافيأقوالهممن-هنا-سأذكرةماهوذلكعلى

يأتي:وكماالمعنىهذاذكرواالذينالأوائل

)المثلفيهذامثلالأثيرابنعندوورد،46الإيجازنهاية:كتابهفيالرازيعنهوأخذه342البلاغةأسرار(1)

.(1/051السائر
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)المجاز(:ومصطلحسيبويه-أ

والاصطلاحاللنةفيوالمجازالحقيقة

بهويعني(1)"الكلامفي"شغةالمجاز:ي!قيهـ(180)تسيبويهأنلاحظتفمثلأ

علىجاء"ومما:قولهفمنها،متنوعةأمثلةالكلامفيالتوسعبهذاوأورد،الحقيقيغيرالكلام

بل:المعنىواتما،313اسبأ/(ؤآلثهايىآلتليضكرتل!:تعالىقولهوالاختصارالكلاماتساع

عند-الزمانيةعلاقتهعقليمجازوهو،للمعنىدقيقتحليلفهذاوالنهار")2(،الليلفيمكركم

.-خرينالمتأ

لات!امجهمالمعنىفيلااللفظفيالفعلاشعمال"باب:شقاةكتابهفيخاصأبابأوأنرد

والاختصار")و(.والإيجازالكلامفي

وتكرروالاختصار)4(.الكلاملسعةحينأالمصدرفيهيكونماباب:شفاةآخربابأوعقد

نأبهويقصد(5)"ةزيغأجازواكماالكلامهذا"أجازواأتهمالعربإلىالإسنادسيبويهعند

نأأوالحقيقيجوازيجوزالحقيقيغيرالكلاميكونوقدعليهيعترضلاالحقيقيالكلام

ومنله،تحديدغيرمن)المجاز(مصطلحمعنىحوليحومفتراةمنه،لقربهأجازوةالعرب

كثيرأ.عندهتكررتوالاختصار")،(الكلاماتساععلىجاء"ومفاعبارةأنبالذكرالجدير

تحديدأوتعيينغيرمنالمجازلأساليبمتنوعةصورأذكرسيبويهأنذلكإلىويضاف

خروجالمجاز:لأساليبالمتنوعةالصورهذهومن،المتأخرينعندمخذدهوكمالنوعها،

...................................................................ومنها:الدعاء)"(.إلىالخبر

(1)

(2)

(4)

(5)

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

.\"ه-و5-8و-،ه-6و-1/26الكتاب:

.108/1الكتاب:

.111-115-1-وه1/108الكتاب:

.1/114الكتاب:

.7و/أالكتاب:

.169-171-114-أ12-111-أ15-أوه-15،/1الكتاب:

.1/581الكتاب:
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.(3)التعجبوإلىوالتقرير)2(التوبيخ!الى(1)واللومالتبصيرإلىالاستفهامخروج

4و

)المجاز(:لمصطلحالقزاءتسمية-ب

هي)المجاز(لاصطلاحهـ(20،تزيادبنيحىزكريا)أبوالفزاءعندوالتسمية

متنوعةأمثلةوأورد(،)()الإجازةأيفمأ:وشقاه)التوشع()5(،:شضاهكماالجائز()4(،)الكلام

الذي)المجاز(الم(،وهو:واحدمعنىيجمعهاالتيالتسمياتهذهتحت)المجاز(لأساليب

أرادةمجغاتقربللأمثلةتفسيزةأنمنبالرغمالفزاءعندتمامآالدلالةواضحغيرمصطلحأيبدو

فيسيبويهعنكثيرآيختلفلافالفزاءالمجاز،لأمثلةتفسيرهمفيالمتأخرونالبلاغةعلماء

مستقلأ.مصطلحأعليهتتكفمولم،المصطلحهذاإلىنظرته

:عبيدةأبيعند)المجاز(معنى-ج

"ولم(القرآن)مجازكتسهأحدهـ(210تالتيميالمثنىبن)معمرعبيدةأبووشقى

عبيدةأبافكأن(8)"الآيةعنبهيعبرماالآيةبمجازغتىوإئماالحقيقةقسيمهومابالمجازتغنن

فيالعربأساليبباحتذاء،القرآنيةالمعانيفهمإلىالتؤضلكيفيةكتابهفيعالجقدهذابعمله

.(9)المعانيعنالإبانةوسائلفيوشنيهمكلامهم

(2)

(3)

(5)

(6)

(8)

(9)

.1/484الكتاب:ينظر

.548-1/2،1الكتابي!نظر:

.1/302الكتابينظر:

.،2/3القرآنمعاني:ينظر

.2/363القرآنمعاني:ينظر

.3/1،2القرآنمعانييظر:

،3/702و،551،561،336،114،،4،،2/3و1/41،51،23،24،202،392القرآنمعانيينظر:

1،2.

تيمية.لابن48ص،الإيمان:ينظر

مطلوب.أحمدللدكتوراو3/3البلاغيةالمصطلحاتمعجم:ينظر
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)المجاز(:مصطلحبيانفيالجاحظدور-د

والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة

ضيصؤر؟وغزالمجازموضوعهـ(255تمحبوببنعمروبحر)أبوالجاحظوتناول

)تسمية:وبعنوان(1)ةرم(غيرهباسمالشيء)تسميةأو(")الاستعارة:باسمأوردةإذالمختلفة

التوشععلىفرخأ،الفزوقييجعلونالشعراءأنإلا:بقوله،أخرىقزة(2)(ملابسهباسمالشيء

"وكما:وقولهالشعر)4(غيرفييخوزونهالاأشياءالشعرفييجؤزون:وقوله،(و)الكلامفي

عينه،أبطل!اتما،وأكل،أحال!اتما،وأكل،أفنىوإتما،وأكل،غقىوإئما،أكل:لقولهمتجؤزوا

)المجاز(بلفظوضرخ،(5)"الطعاملغيرطيمتقالواثميطعيم،ليسماذقتيقولوا:أنتجؤزوا

...ومذهبمجازالكلام"ولهذا:كقولهكتابهمنأخرىمواضعفي-الحقيقةقسيمهوالذي-

لاالمعنىصحيحالكلام"هذا:وقوله،(مجازآ"المذلك"لكان:وقوله،(،)"قائممجازكلاموهذا

.(و)"رخآمجاز"هذا:وقوله.(8)"الكلاممجازيعرفلامنإلايعيبه

تعليقابمنالأمثلةعلىغفقوماالموضوعهذافيأمثلةمنأوردماكلفيوالجاحظ

خلافهوالذي-المجازأنواثقينيجعلنابيانهوزيادةالمجازأسلوبتخف!ورائعهلطيفه

وهوالمجاز،أسلوبعلىتذةوضعالذيهوالجاحظلغلبل(15)ثابتعندهواضحالحقيقة

الواضحةالأولىالبداية-حقآ-بذلكفكان،الحقيقةخالفمالكلمصطلحهحذدالذي

)1(ينظر:

)2(ينظر:

)3(الحيهو

)4(ينظر:

)5(ينظر:

)6(ينظر:

)7(ينظر:

)8(ينظر:

)و(ينظر:

)51(ينظر:

/5:و

.51ر،1/251والتبيناليان

.334-و3و-332/1الحيوان

.وو/\الحيوان

.5/32الحيوان

.1/341الجوان

.85-84/4الحيوان

.212/1الحيوان

.5/25الحيهوان

-359-85-84/4و248-220-212-210-20و-؟و9-154-1/153الحيوان

23-24-25-26-28-29-32-36-،3-2،0-425-426.
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عليهاغققوماأمثلةمنأوردماذلكوبرهان،المتأخرينعندمعروفهوكماالمجازلمصطلح

والعذاب،لم65/الواقعةأ(!آلذيمبتيزتمنزفتمهذا!:-غؤحل-الله"وقال:كقوله،تعليقمن

الآخر:وقالباسمهشقيلغيرهمالنعيمموضعفيلهمالعذابقاملماولكنهنزلأ،يكونلا

وزئراكهرةتفيريفكانتمزأعميرأطيفييفقل!ت

.(؟)"اذعلىولكفزبرا،ولاكهرةيكونلاوالتمر

فالغسل،169/النحلأ(لترالبلمجويهايحنمخرج!-غ!ؤحل-:قوله"وأقاأيضآوأورد

ذإشرابآ،ترىكماق!غينبيذأ،بالماءأوشرابأ،بالماءيخؤلشيءهووإئما،بشرابليس

المتأخرين.عندسيكونمااعتبارعلاقتهمرسلمجازوهو،(2)"الشرابمنهيجيءكان

آليخمئآضؤلتأ!لونآلدينان!:تعالىعقولهبخصوذكرهماتعليقاتهألطفومن

تعالى:وقوله،115النساء/أ(!ىشييرموشئحضثؤئتا،كلونهئمفييآءطوقاتمانمفما

الأموالبتلكشيربواوانذلكلهميقال"وقد:قال،142المائدة/أ(لب!تخمبآ!ثون!

وهذا")و(الأكلسبيلفيواحدأدرهمأمنهايئفقواولمالذؤاثؤزيمسواالحقلوتيواالأنبذة

.-معلومهوكما-المتأخرينعند(ةيبت!ملا)علاقتهمرسلمجاز

التيالعربأشعاروبعضالكريمالقرآنمنأخرآياتبعضالآيةبهذهالجاحظوقرن

كفهوهومختلفكفه"فهذا:بقولهكفهذلكأعقمتثم()الاستعارةفيالآياتمجرىتجري

،(5)"اتسعتوبأشباههوبهلغتهمفيالعربمفايخرهوالبابهذا"إنقائلأ:وأضاف(4)"زاجم

عنيفهملم-الحقيقيالمعنىعلىيقصد-المركبهذاعلىاللغةخقل"منأنإلىوذهب

.(6)"أريثكولاقليلأالعرب

(2)

(3)

(5)

(6)

ينظر

ينظر

ينظر

يظر

ينظر

ينظر

:الحيو

:الجو

:الحيو

:الحيو

:الحيهو

.1/351والتن

.425/5ان

.25/5ان

.2،،23،24،25،26والصفحات5/28ان

.426/5ان

.5/426ان
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ومواضعفيهالعربأساليبعلىوالوقوفالموضوعهذاصرفةعدمخطورةإلىوأشار

أمثال"فللعرب:فقالالحكيمالذكرآياتتفسيرفيبهوالأخذ،عليهألفاظهمودلالاتكلامهم

مواضعالألفاظولتلك!ارادتهممعانيهمعلىعندهمتدذكلابمومواضعوأبنيةواشتقاقات

والمثل،والشاهذ،ةت!لاوالكتابتأويلتجهلتغيرفهالمفمنأخر،دلالاتحينئدولهاأخر،

.(1)"وأفقكققكالشأنهذاأهلمنهووليسالعلممنضروبوفيالكلامفينظرفإذا

ميدانفيكبيرجهدحالكلعلىوهو،الجاحظعندالمجازموضوعكانالوضوحبهذا

عليها.تعليقالبمنذكروبماوشواهد؟أمثلةمنأوردبمامصطلحهتحديدوفيفيه،البحث

)المجاز(:مصطلحبيانفيقتيبةابندورهـ-

خطاالمجازلموضوعهـ(2كارتالدينوريمسلمبنالله)عبدقتيبةابنغزضوعندما

عافةعندوثبتواستقزاشتهرمصطلحوكأتاعنةيتحذثوجدناةإذ،سابقيهمنأوسعخطوة

المجاز")2(في"القول:باب:شماةكبيرآبابآلهعقدفقد،للهجرةالثالثالقرنأواسطبعدالناس

للمعاني،إيجادهو!اتماكلامآولاقولأليساتهإلىوكلامهاللهقولفيقوم"وذهب:فيهقال

القوذأن،اللغةغزلهتلمنتتثق"وقد:أيضآوقالالمجاز")ر(.إلىالقرآنمنكثييرفيوضزفوة

المجاز")4(.فيهتقع

عنهيتحدث)المجاز(علىالكلامفيمباشرةبدأقتيبةابنأنالنصوصهذهمنفترى

المجازوقوعبيانوهوذلكمنأبعدإلىذهببل،الناسعندوعيرلهتاستقزقدمصطلحوكأثه

لاالمجازأفعاذ"إن:بقولهفيهالناسعلىيلتبس!ماأوضخئم(5)أمثلةلىوأوردالكلامفي

يسقطأنالحائطأراد:تقولولا،يسقطأنالحائطأراد:فتقولتؤكد،ولاالمصادرمنهاتخرج

(1)

(2)

(3)

(5)

.1/153،154الجوانينظر:

.67ص،القرآنمثكلتأويل:ينظر

علىوالرداللفظفيالاختلاف:كتابهفيالمعنىهذامثلوينظر:،78ص،القرآنمثكلتأويلينظر:

.22-12-02ص،والشبهة،الجهمية

.08ص،القرآنمشكلتأويل:ينظر

.18-8صه،القرآنمثكلتأويل:ينظر
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4،والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحققة

فوكد،6411النساء/أ(تئخبيماكولهمئآدئةتهم!:يقولتعالىوالله........شديدةإرادة

المجاز")؟(.عنهفنفىالكلاممعنىبالمصدر

بعدثموموضحأ،متينأآخرإلىوينتقلمثالآ4يوليقتيبةابنأنالكلامهذامنفتلاحظ

بالجهلوصفهمإذبالمجاز،القرآنفيالطاعنينعلىترذالأمثلةوإيرادعليهالكلاممنانتهائه

.(2)أفهامهمولهفهتطيرهمشوءعلىلأشياءاأدذمنذلكوجعل،كدبالمجازأنزعموالأتهم

كلامناأكثركانباطلأ،الحيوانغييرإلىب!ئيلهغليوكلكلإبأ،المجازكان"ولو:قالثم

...السعروزخض،الجبلوأقاتم،الثمرةوأينعمب،الشجرةوطال!ب،البقلتتت:نقوللأثافاسدأ،

ترمحتفما!:تعالىويقول،عليهيغرموإئما112أمحمد/(آلأقرعرمف!ذا!:يقولتعالىوالله

ابنخطاهاالتيالواسعةالخطوةإنالواقعوفي،(و)اهيفيزتحوإتمالم16البقرة/أ(يحرتهثم

الذيالجاحظوبخاضهشتقوهالذينالعلماءلجهودثمرةإلاتكنلمالمصطلحهذافيقتيبة

كانتعليقاتمنعليهاغفقوبماأمثلهمنقذتمبماالمصطلحهذامفاهيميد؟علىبرزت

نأبعد،الحقيقةيخالفعنهمأوردةماوبأن،العربفيهتوشعتمجقاهذابأنخلالهايؤكد

وأصنافومرجعهالتوشعهذاوسببمعناةفيالتوشعبعدإليهصارماثمالكلامأصلوضح

فإنغخحت،ولا-بناقركما-الشعراءوهمالتوشعهذاألسنتهمعلىجرىالذينالناس

مجالسهمففي(4)الاصطلاحهذاابتداعإلهمب!ئيمقنوهمالمعتزلةرؤوسأخدالجاحظ

العلماءفانقسموفتنهمبل،وشغلهمالناسبينوظهراشتهرحتىؤتضبئؤضخومدارسهم

إلىآخرونوذهب،فيهمجازولاحقيقةلفةالكلامأنإلىقومفذهب،فرقثلاثإلىبسببه

حقيقةفيهااللغةأنإلىفذهببينهماالثالثالفريقوتوشط،(5)هيفحقيقةولامجازكقهأئه

مجاز.وفيها

(2)

(3)

(4)

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

.28ص،القرآنمشكلتأولل:

.وصو،القرآنمكلتأويل:

.وصو،القرآنمشكلتأويل:

.8ص،الإيمانكتاب:

.1/601الانرالمئل:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بابآلهوعقدالمجاز،علىبالكلاممباشرةبدأائهنجدقتيبةابنكتبهمانطالععندمافنحن

تذتةمافيقضقهئئيهرلاأتناإلا،لهوفثبستيللمجازفئيهيرإلىالناسانقسامفيهوأوردكبيرأ

فيهاالمجازعنالحقيقةوتمييز،الأمثلةتلكفيالتؤشعلوجهوبيالبالمجاز،لأمثلةشرحمن

.(؟)هيفوالتوشعالتخؤزبعدالمعنىإليهصارماثم،الكلاممعنىأصلبإخراج

يجعلرائعهتعليقا!بمنعليهاغققوماأمثلهمنقذتموبماخفل!منتذذبماقتيبةفابن

مجالآعندهالمصطلحهذاووجد،أوسعخطوةبالمجازخطاقدقتيةابنبأنيحسقالباحث

فيقتيبةابنكتبهوما()الحيوانكتابفيالجاحظكتبهمايتأملومن،وأدقوأرحتأفسخ

واضحأ.الفرقيجدالمجاز،بخصوص(القرآنمشكل)تأويل

جني:ابنعند)المجاز(خذ-و

علىووقفنالهم،عرضناممن-العلماءعندنجدلمأنناتقدمماكلفييهمناوالذي

الفتح،أبوجاءوعندما،المتأخرونخذدةالذيبالشكلالمجازلمصطلححدأ-جهودهم

ما"الحقيقة:فقالالحقيقةخذإيرادهبعدللمجازخذآوضغهـ(3و2ت،جنيبن)عثمان

:عندهفالمجاز،(2)"ذلكبضذكانماوالمجاز،اللغةفيوضعهأضليعلىالاستعمالفيألهز

كان"ما:قولهمنمفهومهوكمااللغةفيوضعهأصلعلىالاستعمالفييقزلمالذياللفظ

ذلك".بضذ

فيموضوعةمثلآ)الأسد(لفظةلأنالمجاز،باصطلاحالمقصوديناسبالتعريفوهذا

وضعهاأصلعلىمقزةغيرأسدأ()جالست:عبارةفيلكتها،المخصوصللحيوانأصلأاللغة

،(الثجاع)الرجل:هوآخرمعنىإلىوتعدتهلأصليامعناهاجازتلأنها)مجاز(فهي،اللغوي

إلى(الحقيقي)الأسدمعنىوهوأولأفيهوضغتالذيالأصليموضعهاالمتكلمبهاجازأو

التعريفهذالكن،يجالسلاالحقيقيالأسدلأن)جالست(بقرينة،(الشجاع)الرجلمعنى

اللغة،فياستعمالهاعلىتئقلمالأعلامهذهفإنوثور،أسدنحو:منالمنقولةبالأعلامتئطل

أصلعنمنقولةكونهامنالرغمعلىالمجازمنئغذلاذلكومع،عالأشخاإلىنمقتقدبل

(1)

(2)

بعدها.وما031ص،القرآنصئكلتأويل:ينظر

.،،-!كاص،الكتابوأدببعدها،وما021-151ص،القرآنمشكلتأويل:ينظر
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اشترطوالأتهم،الأشخاصعلىأعلامأكونهاإلىالمعروفالحيوانعلىاللغويوضعها

بإزائهاللفظوضعمعنىعنمنقولآيكونأن:"الأول:شيئيناعتبارعلىمجازأاللفظكون

منعلاقهأوبينهمالمناسبهالنقلذلكيكونأن:والثاني،المشتركاللفظعنيتميزوبهأولآ

باسمرجليتسميهمثل،مجازاتبأئهاالمنقولةالأعلامتوصفلاذلكولأجل،العلاقات

.(1)"الشخصذلكوبينالحجرحقيقةبينمعروفلتعلقليسالنقلهذافإن)خخر(،

اشتغجقتلأئهافيهوالعرفيةالشرعيةالحقائقإدخالجني،ابنعندالحذهذاويقتضي

حقائقهيبل،مجازاتبأتهايقالفلاهذاومعالوضعاللغويأصلفيلهوضغتماغيرفي

العلماءالي(.عندمقزرهوماعلى

أقسامه:وبيان)المجاز(مصطلحتحديدفيالجرجانيالقاهرعبددؤر-ز

للمصطلح:تعريفا-لأأو

)المجاز(لاصطلاحومفصلأشاملأخذأفوضع(1،4)تالجرجانيالقاهرعبدوجاء

بينلملاحظةواضعوضعفيلهوضعتماغيربهاأريذكلمهقكلالمجاز:"وأقا:قالحين

.(و)"زاجمفهيوالأولالثاني

ائهاهوالملاحظة"ومعنى:فقالوالأولالثانيبينبالملاحظةمرادةالقاهرعبدتيقوقد

مابيانه،ويضعفيقويالاستنادهذاأنلاإ،الآنبهاتريدةالذيهذاغيرإلىالجملةفيتستند

حاجةفيالأمرعليكيشتبهلمبالأسد،شبيهأرجلآتريدأسدأ(،)رأيث:تقولأئكمنمضى

.(4)"الأولإلىالثاني

(1)

(2)

(3)

(4)

نهاية،42التوسلحن،176القرآنبديع،5،1-174العلوممفتاحومثله،81الإيجازنهايةيظر:

المزهر،11ص،المثوقالفوائد،8و،1/76الطراز،822ص،التبيان،14،/2والإيضاح،25/،الأرب

1/،36.

العلوينصوقد،1/54،55الطراز،2/593الإيضاح،95ص،المصباح،71صه،العلوممفتاح:ينظر

جني.ابنعندالحدهذاإبطالعلى

.403ص،البلاغةأسرار:ينظر

.403ص،لبلاغةاسرارأ:ينظر
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والثاني:الأولالمعنىبينعلاقهوجولياشترالها-ثانيآ

ؤضعواضيهافياللفظةلهوقعتالذيالأولالمعنىبينيكونأناشترطقدفتراة

تصرف-حاليةأولفظية-قرينةمعصلهنو4أو،ملابسةيعني،ملاحظةوجودالثانيوالمعنى

فياللفظةإليهتستنددليلأوتكونأولأ،لهوضعتالذيالمعنىباللفظةيزادأنعنالذهن

الذهنصرفت()يجندللفظةأنتفخنما،(الأبطاليجندلأسدآ)رأيت:فقولهمالجديد،المعنى

وصارت،(المعروف)الحيوانوهوأولآ،لهوضعتالذيالمعنى)أسد(بلفظةيرادأنعن

تقولأنتضخلافإتهوإلا،(الشجاع)الرجلهو)أسد(بلفظةالمقصودأنعلىللسامعدليلآ

دليلآتكون-لفظيةأوحالية-قرينةغيرمن(الشجاع)الرجلمعضىمنهويفهمأسدأ()رأيت

اللفظةإليهتستندمستندأالقرينةهذهتكونكما،الأولمعناهاباللفظةيرادأنعنللذهنصارفأ

إلىالآخرهواستندقدالجديدالمعنىوهذا،الثانيالمعمىإلىوالعبوروالتعديالجوازفي

عليه.الدالةاللفظيةالقرينةهيأصبحتلأتها)يجندل(لفظة

:(إليهو)المنقول(منه)المنقولبينالعلاقةنوغبيانه-ثالثأ

الجرجانيالقاهرعبدفكرتشغلكانتإليهوالمنقولمنهالمنقولبينالعلاقةأنويبدو

الإعجاز()دلائلكتابيهمنمتعددةمواضعوفيبرفقمنكريهاويدفععرضهافيتتقطفوهو

)المجاز(مناللفطكوفيشرطالأذهانفييركزأنلأجلذلككلصنع(البلاغةو)أسرار

المنقولاللفظعلىالمجازإطلاقفيأناعلمثم":فقالللمجازوضعهالذيالخذمعوليتلاءم

الملاحظة:ومعنى،الأصلملاحظةمنمعهتغزىلاوجهعلىنقلهيقعأنوهو،أصلهعن

تقعاليدإننحو:فيه،حقيقةتجعلهالذيوبينبينهبسببفيهمجازإتهتقوللمايقعالاسمأن

وماوعاداتهمالمخلوقينأحوالتتتعاللغويةالاعتباراتأنلأجلللجارحة،وأصلهاللنعمة

المقصودإلىومنهااليد،عنتصدرأنالنعمةشأنومن،الجبلةوموضوعالبئيةظاهريقتضيه

يظهرماأكثرالقوةلأن،(القدرةأو)القوةباليدألييذإذاالحكموكذلك،مفهيوالموهوبةبها،

.(؟)"ديلافيسلطانها

الشرعيةالحقائقدخولبإمكانيةيشيالأصلملاحظةمنفيهاشترطوماالتعريفوهذا

القاهر.عبدتعريفيبكلاالرازيأخذفقد،38-28صالإيجاز،نهاية:وينظر،343ص،البلاغةأسرار:ينظر(1)
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5؟والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة

لهوقعتماغيربهاألييذكلمهكل"المجاز،:قولهلأن،الحقيقةحدعنوخروجهافيهوالعرفية

عنقليلأانتقلت)صلاة(كلفظالشرعيةالحقائقلأن،الشكهذامثليؤيد"واضعوضعفي

كلفظالعرفيةالحقائقوكذلك،المخصوصةالعبادةهوجديدبمعنىوتحددتالدعاءمعنى

فيعرفأاللفظةهذهمعنىتخذدثمالأرضعلىتليتماكلعلىأصلأيطلقالذي)الدابة(

التعريففي)واضع(كلمةتكزقدالقاهرعبدإن:نقوللكننا.(؟)البهائممنالأربعذوات

هيوالعرفيةالشرعيةفالحقائق،واضعأكيئبمعنى(واضعوضع)فيقوتةتعذأنفنستطيع

فيلهوقعتماغيربهاأريدكلمةكلوالمجاز،جديدةأوضاعأنهابمعنى،جديدةمواضعات

أرادالجرجانيالقاهرعبدأن-جازمين-ونعتقد.والعرفيةالشرعيةأعني،الجديدةالأوضاع

الكلاملطائففيالماهرفإتاالقاهرعبدبمثلالمظنونهو"وهذاللمجاز:خذ؟فيالمعئهذا

.(2)"وأسراره

عليه:والردالسكاكيعند)المجاز(حذ-ح

بعدوواضحةموجزةبصورةالمجازخذضبطقد(!كا26)تالسكاكيأننتوقعوكئا

الأمريجد(العلوم)مفتاحكتابهيراجعالذيلكنالمضمار،هذافيكبيرةجهودسبقتهأن

هذهتعذذأنعنفضلأ،بالاحترازاتوملأهاتعريفاتثلاثةوضعفقدينتظر،ماغيرعلى

ودقته،استقرارهوعدمعنده)المجاز(لمصطلحذاكأوالحدهذاباضطرابيشيالتعريفات

هيماغيرفيالمستعملةالكلمةفهوالمجاز"وأقا:قالإذ،الأولالتعريففيإليهفلننظر

إرادةعنمانعهقرينهمعحقيقتها،نوعإلىبالنسبةالغيرفياستعمالأ،بالتحقيقلىموضوعة

بهيريد(بالتحقيقلهموضوعةهي)فيما:الأولالاحترازفيفقوله")و(،النوعذلكفيمعناها

.-اللغوي-الأولالوضع

احترازحقيقتها"نوعإلىبالنسبةالغيرفي"استعمالأ:وقولي:فيهفقالالثانياحترازهأفا

(1)

(2)

(3)

عنه.تراجعلكنهالقاهرعبدعلىردهمعرضفي6،،1/66الطراز:ينظر

فيهالظنن!حوعنهتراجعثموالمجازللحقيقةالقاهرعبدتعريفالعلويأبطلفقد،1/49الطرازينظر:

أهله.هوكما

.71صه،العلوممفتاح:ينظر
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ومعناهحقيقتها)1(،نوعإلىبالنسبةلا-لهموضوعةتكونمافيمستعملةكونهااتفقإذاعما

()اللغويالصلاةمعنىتعذلأتة-مثلأ-()الصلاةللفظةاللغويالمعنىإرادةعناحترازأتة

النطقعندالذهانإلىالمتبادرهولأئه،عندهالحقيقةهو()الشرعيوالمعنىالمجاز،من

الوضعهوأولؤضعوضعانله()الصلاةلفظفكأنن!ييئ،أوهجزاللغويالمعنىوأنبه،

هيلغويمعنىلهاألفاظأاللغةفيأنيبينأنفأراد()الشرعيالوضعهوثانووضع()اللغوي

هذافاقتضىوقيذهالقديمالوضعخضسضأوخذدجديدوضعلهاحدثثمأصلأ،لهموضوعة

الوضعينفأفي،مواضعةأووضعأالعلماءبعضلدىي!قىأنالتقييدأووالتخصيصالتحديد

فياستعمالأ"وقولي:فقالالأولالوضععنالسكاكياحترزالمجاز؟!وأئهما؟حقيقةيغذ

لالهموضوعةتكونمافيمستعملةكونهااتفقعمااحترزحقيقتها،نوعإلىبالنسبةالغير

حقيقتها".نوعإلىبالنسبة

بالنسبة"لا:قالحينالوضعالثانيإلىوليسالأولالوضعإلىمؤخهاحترازةأنف!رى

بشكلالموضوعهذالنايؤضخأنالأحرىوكان،يطولهذافيوالكلامحقيقتها"،نوعإلى

لهاوالعرفيةالشرعيةالحقائقأنإلىيشرولمآخرموضعفيالحقائقأنواعذكرلأئهمرتب

هجزأواللغويالوضعوأفيئوالعرفبالشرعالوضعهذاوتخقحضتحذدثملغويوضع

وجعلالحقائقأنواعذكربل-خاصةالنوعينلهذينبالنسبة-مرادوغيرمنسيأأعبخأو

ت!ئتعندكتغئقفمتى،ؤضمعصاجمتتستدعيالدلالةوهذه،المعنىعلىالدلالةفيهاالمعتبر

تغثقفمتىقطعأ،وضعصاحبتستدعيالمعنىعلىلدلالتها"فالحقيقة:قالإذ،إليهالحقيقة

كانإنشرعية:وقلت،اللغةوضيهاصاحبكانإن،لغوية:فقلتإليهالحقيقةت!ئتعندك

.(2)"عرفية:قلتعندكتتغتقلمومتى،الشارعؤضيهاصاحت

المعتبرالوضحوجعلوالعرفيةالشرعيةللحقائقاللغويالوضعأهملأتهبذلكفعرفنا

وكأئهالاحترازهذافييناقفنفسهوجدناةلكتنا،العرفيوالوضع،الشرعيالوضعهوعنده

المواضعةوهذه،مواضعةأووضعأيغذ-عرفأأوشرعأ-الحقيقةنوعأنإلىمطقيننغير

مهجورأأصبح-عرفناكما-لأته،اعتبارهوعدملهماالأصلياللغويالوضعإلغاءفيكافية

(1)

(2)

.71صه،العلوممفتاح:ينظر

.أ،صه،العلوممفتاح:ينظر
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35والاصطلاحاللفةفيوالمجازالحقيقة

مافيمستعملةكونهااتفق"إذ:قالحينوضعأوي!ميهمنهيتحززجعلهمقامقئدآأوقئميمتأأو

توضعأجلهمنالذيالهدفوت!ييئبالتحديدانشغل-عنهاللهعفا-فتراه"لهموضوعةتكون

السكاكي،وضعهالذيالحدمنالآخرالجزءإلىننتقلثم،الإبهاموعدمالبيانوهوالحدود،

أقا،العرفيةوالحقائقالشرعيةوالحقائقاللغويةالحقائقيقصدإئهحقيقتها""بنوعالمرادتئنإذ

لأتها،الكنايةعنبهاحترزفقد،يففطالحقيقيالمعنىإرادةعنالمانعةبالقرينةالأخيراحترازه

وسوغله،موضوعةهيماغيرفيمستعملةتقعأتهامنالرغمعلىالمجازمنليستعنده

القرينة.قيدمنعراؤهاعندهالمجازمنليستكونها

اعتراضألناأنلاإتعريفاتهوأضبطأوضحكانالسكاكيعندللمجازالثانيالتعري!ولغل

:تقولأن"ولك:قولهوهوالحدإيرادبعدهنانعيدهسابقأ،الحقيقةمصطلحفيأوردناةعليه

الغيرفياستعمالأظاهرةدلالةبنفسهاعليهتدذماغيرفيالمستعملةالكلمةهو-المجاز:

.(1)"النوعذلكفيبنفسهاعليهتدذماإرادةمنمانعهقرينهمعحقيقتها،نوعإلىبالنسبة

بالاقترانلاإظاهرةدلالةالمعنىعلىبنفسهاتدذلاألفاظأاللغةفيأنهواعتراضناووجه

دلالتهالعموممنشيءالألفاظهذهمثلففيوغيرهارأس،عينبطن،:مثل،أخرىكلمةإلى

منوتحولتتعينتبأخرىواقترنتالكلمةأضيفتفاذاالمقصودللمعنىمعينةظاهرةغير

،الإنسانعينوكذلك،الأرضوبطن،الواديوبطن،الإنسانبطن:مثلالخصوصإلىالعموم

فأين،(2)خلإ...القومورأسالأمر،ورأس،الجبلورأسالإنسانرأسوكذلكالماء،وعين

!؟الألفاظهذهمثلفيالمجازوأينالحقيقة

يمكنالحقيقيمعناهاعلىظاهرةدلالةلهاالتيالكلماتأنيقتفميالحدهذاإنثم

معناهاعلىظاهرةدلالةتدللاالتيالكلماتأمامجازأ،الحقيقيمعناهاغيرفياستعمالها

يشرولمالحدهذايشملهاولالهامجازلاالكلماتفهذههذاغيرإلىبالاقترانإلاالحقيقي

فيلا،عليهالحدانطباقمدىمنهنفهممثالآيغطلمإتهذلكإلىيضاف،السكاكيإليها

يزيلالتمثيللأن،إليهأشرنابماغيرهافيولاظاهرةدلالةبنفسهاتدلأنهازعمالتيالكلمات

(1)

(2)

.71صه،العلوممفتاح:ينظر

ابنالإمامذهبفقد،25،-2/352المرسلةالصواعقومختصر،و88،98،0ص،الإيمانكتابئنظر:

بعدها.وما،221ص،لأولاالفصلفيعنهوأجباالمجازحدإبطالإلى-تعالىأدتةرحمة-تيمية
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فلاالمواضعبعضويبهمويعقدهاالبلاغةيفسدفهوتمثيلغيرمنالحدودوضعوأما،الإبهام

العلم.طالبيتبينهيكاد

هوالمجاز:تقولأن"ولك:يقولإذالثالثالتعريفإلىنأتيعندماغموضأالأمرويزداد

معحقيقتها،نوعإلىبالنسبةذلكفياستعمالأ،بالتحقيقمعناهامعنىفيالمستعملةالكلمة

.(1)"النوعذلكفيمعناهاإرادةمنمانعةترينة

بمثاللهيأقيلمالسكاكيأنذلكإلىيضافتمامآ،واضحوغيرمبهمأيبدوالحدفهذا

فيزفضهأوالخذقبولثمومن،المثالعلىالخذانطباقمدىنعرفكيالأذهانمنيقزبه

المجاز.باصطلاحالمقمودفيالعلماءعليهأجمعماضوء

والذيفيهالقسعالمعنىهو(المعنى)ومعنى،الحقيقةهوالأولالمعنىأنيقصدفهل

المعنىبينقزقإذالقاهرعبدعندمعروفهوماعلى-الأصليبالمعنىوملابسةعملةله

الكثير،الماء:"حقيقته-اللغةأهلعندهووكما-مثلآفالبحر،(2)واضحببيانالمعنىومعنى

واسعكريم:يعنيبحر،أنت:أقوالهممشهورومن")و(وانبساطهلسعيهبحرآالبحرشقيئ!اتما

تشبيقهيريدون،ساحللجودكليس:الواسعالعطاءذيالكريمالرجلفيويقولونالعطاء،

المتنبي:قالكمابالبحر

سحائبا)4(للبعيدويبعثجودأجواهراللقريبيقدلهتكالبحير

:تمامأبوقالوكما

(5)رحتتحبوفيقبرأبإسقايمهاضنيعةللغيوثاحيقاليوكيف

الحديث:"وفي:منظورابنقال،العلمالغزيرالرجلبهفوصفواالمعنىهذافيتوسعواثم

والمالالعلمفيالرجلواستبحر،وكثرتهعلمهلسعةبحرأسمي،عباسابنالبحرذلكأبي

.071ص،العلوممفتاح:ينظر(1)

.41،23،206صالبلغاء،ومنهاج،3صوالإيجاز،نهايةفيومثله،203صالإعجاز،دلائلينظر:(2)

)بحر(.مادة،العربلسان(3)

.او1/5الديوان:ينظر(4)

.8،/1الديوان(5)
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.(1)القولفياتسعإذاالشاعر،واستبحر،مالهوكئزغ!تاوتتخز:

عندالحدهذاتوجيهلأجلذلكسردناوانماالحد؟بهذاذلكالسكاكيقصدفهل

تمثيل.بدونأوردهلأنه-عنهاللهعفا-السكاكي

العدواني:الأصبعأبيوابنالزملكانيابنوعندالأئير،ابنعندالمجازحد-ط

فيلهوضعماغيرعلىاللفظدلالةهوالمجاز"وأفا:فقالطهـ(637)تالأثيرابنأفا

دلالةهوالمجاز"لأنقائلأ:الغزاليالإمامعلىزد؟معرضفيذلكوأكذ(2)"اللغةأصل

دوناللغويةالمجازاتيشملتعريفهأنقتتيق")و(،اللغةأصلفيلهوضعماغيرعلىاللفظ

ي!ثمزولم،اللغةأصلفيلهوضعماغيرعلىاللفظدلالةاكذلأثا،والعرفيةالشرعيةالمجازات

بالإضافةالعلماءمنسبقهمنلأقوالترديدفكلامه،العرفإلىولاالشرعإلىالخذهذافي

والعمق.بالأصالةم!تيلاأئهإلى

عندمنهيفهملافيمااستغيئما"المجازأنإلىهـ(651)تالزملكانيابنوذهب

بالخذأخذفقدهـ(546)تالعدوانيالإصبعأبيابنوأفا،(4)"القرينةقياممعلعلاقةالإطلاق

.(5)إليهإشارةغيرمنللمجازالجرجانيالقاهرعبدوضعهالذي

والعمق:بالدقةاتصافهوعدمالسلامعبدبنالعزعندالمجازخذ-ي

فيماالحقيقةلفظاستعمال"المجاز:فقالالمجاز(660)تالسلامعبدبنالعزوحذ

والمجاز")،(.الحقيقةمدلوليبينعلاقةلنسبةثانيآ،عليهدالآوضع

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

)كاأ

)بحر(.مادة،العربلسان

كتابهفيالمعنىهذامنويقرب،2،صالكبير،الجامعفيالمعنىهذاومثل،1/105الساثرالمثلينظر:

.751ص،الطالبكفاية:الموسوم

.1/39السائرالمثلينظر:

.9وص،نلبرهاا:ينظر

.5،1ص،القرآنوبديع،745صالتحبير،تحرير:ينظر

.2،صالمجاز،أنواعبعضفيالإيجازإلىالإشارةينظر:
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الإيجازإلى)الإشارة:كتابهيراجعالذيلأن،اللغويالوضعبهيعني(وضع)فيما:قوله

والعرفية،الشرعيةالأوضاعأنواعمنالعلماءعليهاتفقمافيهيجدلاالمجاز(أنواعبعضفي

علىتكونلأولىافالدلالةثانيأ،المجازعلىدالأأيالمجاز،إلىيعودالهاء(عليه)دالأ:وقوله

بالعمق.ولابالجذةيمئيخلاخذفهوحالكلوعلىالمجاز،على)ثانيأ(والدلالة،الحقيقة

الحلبي:الدينشهابوعندمالكبنالدينبدرعند)المجاز(خذ-ك

الكلمةفهوالمجاز"وأما:فقالالسكاكيمذهبهـ(6كاه)تمالكبنالدينبدروذهب

إرادةمنمانعةقرينةمععليهالمصطلحالوضعبالتحقيقلهموضوعةهيماغيرفيالمستعملة

)الوضع:قولهفييسييرتغيييرمعالسكاكيعندلماالأصلطبقصورةفهو،(1)"هيفمعناها

مناقشة.غيرمنأنفسهاالسكاكيةالاحترازاتزددأثهذلكإلىيضاف(عليهالمصطلح

أثيرابنحدعنللمجازتعريفهيخرجفلمهـ(725تمحمودالدين)شهابالحلبيأما

موضوعفيلديهماومجموع،الموضوعبهذايتصلمافيجديدبشيءتأقيلمأتهعنفضلآ

.(2)الجرجانيالقاهرعبدعنوبخاصةإليهمإشار؟غيرومنالسابقينالعلماءعننقلالمجاز

التواضع:بنظريةأخذهمامنوموقفناوالعلويالقزوينيعند)المجاز(خذ-ل

والاصطلاحالتواضعبنظريةأخذافقدهـ(،4و)توالعلويهـ(،3و)تالقزوينيأفا

وكماللمجازتعريفيهماعرضبعدوقفةالنظريةبهذهالقائلينمعولناللمجاز،تعريفيهمافي

يأتي:

الكلمة"هو:فقالالمفردخذثمومزكب،مفردإلىالمجازالقزوينيقسمفقدأولآ:

عدمقرينةمعيصح،وجهعلى،التخاطببهاصطلاحفيلهوضعتماغيرفيالمستعملة

لاالاستعمالقبلعندهالكلمةلأن،يستعمللمغفا)المستعملة(:بقولهواحترز")و(،إرادته

(1)

(2)

(3)

.5وعر،المصباحينظر:

.4صه،الترسلعناعةإلىالتوسلحسن:ينظر

،وصو،البرهانفيالزملكانيابنعنمأخوذ"التخاطببهاصطلاح"في:وتوله،3و2/4الإيضاح:ينظر

غير=منأمامنا،التيالصورةبهذهالقزوينيصاغهثميسيربتغيير،5صو،المصباحفيمالكابنأولأأخذه

http://www.al-maktabeh.com



5،والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة

لديناوهل؟الاستعمالقبلالكلمةبوجودأخبرمن:ونقول،(1)حقيقةت!فىولا،مجازأت!ضى

بهذافالقول؟مستعملةكلماتوجودعلىالدلالةفيعليهالاتكاءيمكنتأريخيأوعلميسند

إليناوصلتالكلماتلأن،باطلقولفهوالوحيمنهوولاتأريخيسندوبلاعلمبلاقول

لاالاستعمالقبل)الكلمة:قولهإنثمالي(،الاستعمالإلاعليهادلناومامعانيها،فيمستعملة

أتةفيشكلا!!؟معنىبدونكلههذائ!قيها؟!فماذا،غريبقولمجازأ(ولاحقيقةت!غى

المخصوصالسبععلىتدذلاالاستعمالقبل-بزعمهم-)أسد(فلفظة،وباطلباردقول

ؤضخمنلهم:فنقول،مدلولغيرمنداذهيبلمجازأ،الشجاعالرجلعلىولاحقيقة

اصطلاح)في:بقولهواحترزعليها،جوابلاأسئلةوهيؤضغه؟يتمأووعلاتمالداذ؟هذا

ؤخه)على:بقولهاحترزثم،والعرفيةوالشرعيةاللغويةالحقائقحدهفيلتدخل(التخاطب

نفسهااللحظةفيصاحبهعنهيتراجعالغلطلأنالاحتراز،لهذاداعيولا،الغلطعنتجخ(

ألفاظلأن،الكنايةعن"إرادتهعدم"قرينةبواحترزمجازآ،أوحقيقةكانإنبمرادهوينطق

معناها)و(.إرادةويجوزمعناها،لازمإرادةيجوزعندهالكناية

عليه:والردالعلويعند)المجاز(خذ-م

المجازخدفيقيلماأحسنأوردفقدهـ(74وتحمزةبن)يحىالعلويوأفا

لعلاقةالتخاطبفيهوقعالذيالوضعفيعليهمصطلحغيرمعنىأفاد"ماوهو:-بزعمه-

والمجاز،الحقيقةفيعام"معنىأفاد"ما:فقولهالقيود،هذهفسرثموالئاني")4(،الأولبين

فيهوقعالذيالوضعفيعليهمصطلح"غير:وقوله،معنىعلىداذمنهماواحل!كللأن

اللغةفيالموضوعة-)أسد(لفظةلأنالمجاز،عنالحقيقةبهتفضلأنأراد"التخاطب

(1)

(2)

(3)

(4)

ملخصآ.12،ص،التيانفيالطيبيعنهوأخذه،السابقينإلىإشارة=

وهو،إليهإفارةغيرمن،88صالإيجاز،نهايةفيالرازيعنأخذهالمذهبوهذا3و2/4الإيضاحينظر:

التأريخ.إلىولاالعلمإلىيستندولاالفلسفةإلىأعلهيرجعمذهب

.بتصرف68،87،88ص،الإيمانكتابينظر:

.2/654الإيضاح:ينظر

بعدها.وما،1/64الطراز:ينظر
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والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة85

لإفادتهامجازيةلفظةتكونفإنها(الشجاع)الرجلمعنىبهايرادعندما-المعروفللسبع

التخاطب.فيهوقعالذيالوضعفيعليه!غيرمعنى

الشجاعةفيالأسدبمنزلةالرجلكونتوهملولاأتةزعمفقدبينهما""لعلاقة:قولهأما

القيد.هذاذكرمنبدلاكانفلهذامستقلآ،وضعأيكونبلمجازأعليهاللفظإطلاقيكنلم

لمصطلحخذهمافيوالاصطلاحالتواضعنظريةإلىوالعلويالقزوينياستنا)-ن

عليهما:والرذ)المجاز(

عامبشكليستندانالقزوينيعندلهالسابقوالتعريفالعلويعندالتعريفهذا:ونقول

به،الأخذلأحدملزمغيرمنهماإلزاموهذااللغةفيوالاصطلاحالتواضعبنظريةالأخذإلى

وضعت-النظريةهذهعلىبناء-)أسد(فلفظةالعلماء)؟(،اتفاققخلتكنلمالنظريةهذهن!ف

)الرجلولا،لغويةحقيقةفتسمى)السبع(المعروفالحيوانهذابهايعنىأندونأولآ

معنى،غيرمن)أسد(هكذا:هيبلمجاز،ولاحقيقةلافهيلغويأ،مجازآىف!تق(الشجاع

للسبعاسمآوضعهافيواصطلحواعليهاتواضعواثم،(عليه)مدلولغيرمن)داذ(يعني

السبعفي)أسد(اللفظةهذهاستعمالجرىوالاصطلاحالتواضعهذاوبعدالمخصوص

الرجلفيبعدفيما)الأسد(لفظةاستعمالجرىالأولالاستعمالهذابعدثم،المخصوص

)توهمواتوهميةعلاقةوهي-،الثانيوالاستعمالالأولالاستعمالبينلعلاقتهالشجاع

.-(الشجاعةفيالأسدبمنزلةالرجلكون

:والاصطلاحالتواضعنظريةمراحل-س

هي:النظريةهذهفمراحل

.الأولالوضعمرحلة-1

.والاصطلاحالضواضعمرحلة-2

عليها.والمتواضعالمصطلحمعانيهافيالألفاظاستعمالمرحلة-3

لاصطلاحواالتواضعبعدالأوللاستعمالفاآخر،معنىفيالألفاظاستعمالمرحلة-4

.8،،68ص،الإيمانكتابئنظر:(1)
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59والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة

.(1)زاجمولاحقيقةفلا:الأولالوضعأماالمجاز،يسمى،الثانيوالاستعمال،الحقيقةيسمى

نعرفلا،مجهولةزمنيةمراحلبأربعمرت،مجازاتلهاالتياللغةألفاظأنيقتضيوهذا

التواضعهذاإنثم؟محفوظةالألفاظهذهكانتوأين،؟الأولالواضعومن،؟بدأتمتى

والاعمطلاحالتواضعهذالأجلبهايتفاهمونلغةللمتواضحينأنيقتضيوالاصطلاح

القائلينإلىتوجيههايمكنكثيرةوأسئلة!!بها؟تواضعواالتياللغةتلكهيفما،!!!المزعوم

.(2)النظريةبهذه

فالجواب؟عندكمالنظريةهذهصحةعلىالدليلما:النظريةهذهلأصحابقيلوإذا

منزعموةوزعموخيالظنالحقيقةفيوهذاجوابهمهوهذا،العقلهوالدليل:عندهم

وأيسعفهملماللغةفيالأمرهذادامماأتاعندهمماجملةإنإذ،نقليأوعقليدليلغير

للعقل-وتسليمآإتباعأ-العلماءهؤلاءوقدم)ر(العقلإلىتفسيرهأوكلوافقد،نقلفيهيسندهم

لالأثه،العقلتقديموجب،والنقلالعقلتعارض"إذا:وقالوا،(4)النقلعلىالعقل:الفلسفي

النقلعليهقدمنافلو،النقلأصلالعقللأن،النقليقدمولاإبطالهما،ولابينهماالجمعيمكن

والنقل،العقلبطلانالنقلتقديممنفيلزم،النقلبطلانفلزم،النقلأصلوهو،العقللبطل

.(5)"العقلتقديموهو:الرابعالقسمفتعين

والشكالريبتفيدإثماالعقول"هذهبأنوأمثالهمهؤلاءعلىالجوزيةقيمابنورذ

بهذهؤرميئالصحيحبالنقلأيخذالعقولوهذهالنقلتعارضفإذا،المركبوالجهلوالحيرة

وأصحابها")،(.اللهخطهاحيثوحطت،الأقدامتحتالعقول

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

العلماءإلىالقولهذاالعلويأسندوقد،5،/1والطراز،3و2/4والإيضاح،88صالإيجاز،نهاية:ينظر

بهم.يعرفناولم-زعمهحدعلى-المحققين

.21ص،اللغةفيمحاضرات:ينظر

.1/84،58المرسلةالصواعقومختعر،1/2،3المنقوللصحيحالمعقولعريحموافقةكتابينظر:

موافقةكتابهفي-تعالىآدتةرحمه-تيميةابنالإمامشيخهعننقله،1/38المرسلةالصواعقمختصر:ينظر

بعدها.وما1/2،3المنقوللصحيحالمعقولعريح

.1/38المرسلةالصواعقمختصر:ينظر

.1/28نفسهالمصدر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والاصطلاحاللفةفيوالمجازالحقيقة60

النظريةصحةأوكلواعندماتقتضيهوما(والاصطلاح)التواضعنظريةمؤتديإن:ونقول

لكنهمقالوابماالأخذيمكنلكي()المسلمالصحيحالعقلاستخدموافليتهم)العقل(،إلى

المعبودمعرفةجهلواالذين(1)يونانفلاسفةعنأخذواإذ،السقيمالوثنيالعقلإلىاستندوا

الكونتفسيرفيوالحيرةوالضلالالتيهإلىالجهلهذابهمفأدى،الكونلهذاالبارئالحق

تعالى--ؤضقهوافقبماإلاممنوع-اسمهعر-الباريصفاتفيوالقول(2)وموجوداته

مع-جاءثم-عليهمتعالىاللهصلوات-الكرامرشلهبهؤضقهبماأوالعزيز،كتابهفيه!قن

(والاصطلاح)التواضعنظريةالضالينهؤلاءخير؟منلناليستعيرواالمسلمينعلماء-لأسفا

عليهاليسيرواالميلاد)و(قبلالخامسالقرنفييونانفلاسفةمن)يموقريطس(إلىالمنسوبة

للألفاظبذلكفيكون،النظريةهذهبموجبعليهاويحكمونوأوضاعهااللغةألفاظفيمنهجأ

هـ(728)تتيميةابنقالبه،العلمإلىسبيللامماوهذاالاستعمالعلىمتقذمؤضع

قومآأنفيدعي،اصطلاحيةاللغاتيجعلمنقولعلىصخإثما"وهذا:-تعالىآدتةرحمة-

فيعامآهذاويجعلبكذا،وهذابكذا،هذاي!ضواأنعلىواصطلحوااجتمعواالعقلاءمن

فإثهالخئائي)4(هاشمأبيقبلبهقالالمسلمينمنأحدأنعرفلاالقولوهذا،اللغاتجميع

مذهبعنرجعالأشعريلكن(5)الجبائيعليئأبيعلىاقرةكليهماالأشعريالحسنوأبا

وبينتعالىاللهصفاتوفي،والأحكامالأسماءوفيوالوعيدالقدرفيوخالفهم،المعتزلة

(1)

(2)

)و(

(4)

(5)

.1/48نفسهلمصدرا

محمدالأشاذهؤلاءحيرةإلىوأشاربعدها،وما5/195تيميةابنفتاوىمجموعةفيذلكتفصيل:ينظر

.47،261ص،والريعةالعقيدةعندفاعكتابهفيالغزالي

.2صو،اللغةفقهفيمحاضرات:ينظر

أصحابمنوهوالبهثممية،الفرقةإليهتنسص،معتزلي،الجبائيالوهابعبدبنمحمدبناللامعبدهو

أصحابهماوكفرشنيعةبجهالاتوقالا،المعتزلةزعامةأبيهوالىإليهاتهتهـ(132)توالبدعالضلالات

بعدها،وما86ص،الدينفيوالتبصير،1/217،234،235الإسلاميينمقالاتينظر:بعضا،بعضهم

.1/87والنحلوالملل

والبدعالضلالاتأصحابمنالجبائية،الفرقةإليهتنسبمعتزليالجبائيالوهابعبدمحمدبنهو

والتبصيربعدها،وما1/712الإسلاميينمقالاتيظر:،عصرهفيالمعتزلةزعامةإليهانتهتهـ(2و5)ت

.1/78والنحلوالملل،58ص،الدينفي
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؟كاوالاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة

اللغاتمبدأفيهاشموأبوالأشعريفتنازععنه،صروفهوماقولهموفسادتناقضهممن

فيبعدهماالناس!خاضثم،توقيفيةهيالأشعريوقالاصطلاحيةهيهاشمأبوفقال
.(؟)"المسألةهذه

ينقلأنأحدأيمكنلاأئههنا"والمقصود:فقالأخرىمرةالقولهذاالأشعريأكذثم

الموجودةالأسماءهذهجميعفوضعواجماعةاجتمعأتا،لأممامنأمهعنولابل،العربعن

الألفاظهذهاستعمالبالتواترالمنقولالمعروف!اثما،الوضعبعداستعملوهاثم،اللغةفي

ينقلهلمهذافإن،مبطلفهوذلكتقدموضعأيعلمأتامذتجاذعىفإن،المعانيمنبهاغتؤةفيما

.(2)"الناسمنأحد

عليهالمصطلحللمعنىاللفظإفادةأنيقتفيللمجازتعريفهإنفنقولالعلويإلىونعود

المصطلحالمعنىغيرلمعنىاللفظوافادة،الحقيقةهوالتخاطبفيهوقعالذيالوضعفي

)التواضعبنظريةالقولإلىيؤديفهذاالمجازهوالتخاطبفيهوقعالذيالوضعفيعليه

فيلهوضعتفيماالمستعملة"الكلمة:قولهفيأيضآالقزوينيبهاأخذالتي(والاصطلاح

بهاصطلاحفيلهوضعتماغيرفيالمستعملةوالكلمة،الحقيقةهوالتخاطببهاصطلاح

لاصطلاحواالتواضعبنظريةالقولإلىوالاستنادالمجاز")و(.هوإرادتهعدمقرينهمعالتخاطب

المعانيمنبهاغتؤةفيمامستعملةوصلتناالعربيةالألفاظلأننرتضيهولابهنقوللا،باطلأمر

وهوالتجؤزأوالتوشعلهذامسؤعلوجودوالتجؤزالتوشعمنألوانآالعربفيهاتؤشذتئم

العربكلامفيجرىالتوسعأنعنفضلأ،والثانيالأولالمعنىبينملابسهأوعلاقهوجود

مكانهفيعليهسنقفماوهذامقالأمقايملكللأنالأحوالمقاماتتقتضيهابلاغيةلأسباب

تعالى.اللهشاءإنالكتابهذامنالمناسب

وعقلي:،لغوي:البلاغةعلماءعندالمجازأقسام-و

العقلي()المجازهما:كبيرينقسمينإلىوق!موهالمجازموضوعالبلاغةعلماءتناول

(1)

(2)

(3)

.2/323،234المرسلةالصواعقومختصر،28ص،الإيمانكتاب:ينظر

.2/234المرسلةالصواعقومختصر،28ص،الإيمانكتابنظر:

.3و3،4و2/2،الإيضاح:ينظر
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الجرجانيعبدالقاهرهو-عليهوقفافيما-بذلكبدأمنوأول،(اللغويو)المجاز

طريقمنومجاز،اللغةطريقمنمجاز:ضربينعلىالمجازأن"واعلم:قالإذهـ(471)ت

لأسد،وا،النعمةفيمجازاليد،:كقولنا،المفردةالكلمةبالمجازوعمفنافإذا،والمعقولطالمعنى

منعليهجركطماعلىأجريناهحكمأكان،المعروفبالسبعليسماوكلالإنسانفيمجاز

وأوقعها،اللغةفيابتداءلهوقعتالذيأصلهاباللفظةجازقدالمتكلمأنأردنالأتااللغةطريق

وماإليهنققتبينوملابسهلصله!افا-الاستعارةمجازيقصد-تشبيهأإماذلكغيرعلى

المرسل.المجازبهويقصد(1)"عنهنققت

دونالمعقولطريقمنمجازأكانالكلاممنالجملةبالمجازوصفنا"ومتى:قالثم

وجهولا،اللغةإلىردهايصحلاجملهيحيثمنللجملاللاحقةلأوصافاأنوذلك،اللغة

يحصلشيءوذلك،اسمإلىاسمأواسمإلىفعلإسنادهوالتأليفلأنواضعها،إلىلنسبتها

فعلأالضربإثباتقصدبمنبلاللغةبوضعزيدعنخبرآ)ضزت(يصير،فلا،المتكلمبقصد

.(2)"له

ذإآخرموضعفيالعقليوالمجازاللغويالمجازبينالفرقعنتخذثأنلهسبقوقد

عليكطالعفهوالإثباتفيوقع"فإذاالإثباتفيتارةويقعالمثبتفيتارةيقعالمجازأنتثق

،(3)"اللغةناحيةمنآتيكفهوالمثبتفيلكعرضوإذا،أفقهمنلكوبادالعقلجهةمن

قسمين:إلىالمجازق!تمالجرجانيالقاهرعبدأنالنصينهذينمنؤيتضح

:نعانو-هعند-هوو،يلغو-أ

.()الاستعارةبيسمىماوهو،التشبيهطرفيبينالمشابهةعلىيقوم:الأول

ماوبيناللفظةإليهنمقتمابينالملابساتمنملابسةأومعينةصلةعلىيقوم:الثاني

.(المرسل)المجازبي!قىماوهو،عنهنعقت

(1)

(2)

)و(

.553ص،لبلاغةاسرارأ

.553ص،غةلبلااسرارأ

.323ص،غةلبلاارأسرا
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الإسناد:علىيعتمدالذيوهو،عقلي-ب

6ر

الجرجاني،القاهرعبدقررهالذيالتقسيمهذاعلى-بعدفيما-العلماءساروقد

يأتي:كماوهيهنا،نوجزهاأخرىتعريفاتإليهوأضافوا

بلاغيأ:مم!طلحأالاستعارةأولآ:

الأساليبعلىوقفواإذالعلماءلدىكبييرباهتمايماللغويالمجازمنالنوعهذاحظي

مفرد؟إلىعامبشكلالاستعارةقق!موا،الكريمالقرآنوفيالعربكلامفيمنهالواردة

المفردةالاستعارةأمابينهما)2(الفروقعلىوسنأتي(1)للقزوينيالتقسيموهذا،ومركبه

هوالتقسيمهذاوضعمنوأول،(مفيدةو)غير)مفيدة(:إلىأيضأ-عندهم-ق!متفقد

الاستعارةتناولواإذبعدةجاؤواالذينالعلماءجميععليهوتابعه)ر(الجرجانيالقاهرعبد

(4)اهلالحدودأدلهقللاستعارةالسكاكيوضعهالذيالخذويعدحدأ،لهافوضعوا()المفيدة

به.الخاصمكانهفيسنذكولماعلى،الاستعارةدراسةفيالعمدةهوإذ

تشبيه-السكاكيذكرهاكما-الاستعارةأنوهيعليهابالوقوفجديرةملاحظةوهناك

طرفيأحدوجودعلىبناء-للاستعارةألقابوضحعندهمذلكفاقتضى،طرفيهأخدحدلهت

)تصريحية(عندهمفالاستعارةالكلامفيمذكورأبه()المشبهكانفإذا-الكلامفيالتشبيه

الأعل:لأنبه،مضزخ:أيالكلامفيموجود)الأسد(بهالمشبهلأنأسدأ،جالست:مثل

)مكنية(عندهمالاستعارةشقيتمحذوفآ(به)المشبهكان!اذاكالأسد،شجاعأرجلأجالست

الاستعارةهذهإجراءوفي،مكنيةاستعارةالعبارةهذهفي()الفتنةفلفظةنائمةم،)الفتنة:مثل

!!لحثممنهما،كليفيالحركةحصولعدمبجامع-بإنسانالفتنةشتهت:البلاغةعلماءيقول

لفظيةقرينة()نائمةلفظةوهيعليهتدذلوازمهمنلازمةالكلامفيوأبقيت(لإنسان)ابهالمشبه

(1)

(3)

(4)

.43،341،/2الإيضاخ

بعدها.وما921ص،الأولالفصل:ينظر

بعدها.وما22ص،البلاغةأسرار

.741،6،1ص،العلوممفتاح:ينظر
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يأ،مكتى(به)المشبهلأنمكنيةشفوهاوقدمكنيةفالاستعارة،الحقيقيالمعنىإرادةمنمانعة

الاستعارةإجراءأردناإذايعنيالموجودهو()المشتهاعتبرنا!اذاموجود،غيرأومستورمغطى

ركودشته:البلاغةعلماءيقولالاستعارةهذهإجراءففي،فاكلاسموهي)نائمة(لفظةفي

وأبقيتالمشتهحدلهتثممنهما،كلفيالحركةحصولعدمبجامعبالنومخمودهاأوالفتنة

المعنىإرادةمنمانعةلفظيةقرينة)الفتنة(لفظةوهيعليهتدذلوازمهمنلازمةالكلامفي

البلاغةعلماءعندالمفردةللاستعارةأخرىتقسيماتوهناك،تصريحيةفالاستعارةالحقيقي

يأتي:وكماتباعأعليهاسنقف

البلاغة:علماءعندالمفردةالاستعارةأقسام-أ

ومكنيةتصريحية:قسمينإلىالمفردةلاستعارةابتقسيمبدأمنأولأنبالذكرالجديرمن

أبحاثمنواستفادالرازيجاءثم،لاسمابهذايسميهماأنغيرمن(؟)الجرجانيالقاهرعبدهو

بالكناية()الاستعارةببه()المشبهمنهاحذفالتيالاستعارةق!مىالجرجانيالقاهرعبد

بينمميزآالمفردةللاستعارةحدأبوضعهالتقسيمهذاالسكاكيأتمثم(2)التصريحيةيسمولم

:الكلامفيموجودأ)المشبه(وبقيبه()المشبهمنهاحدلهتالتيالاستعارةشفىإذنوعيها،

،(ر)تصريحية:الكلامفيبهمصرحأبهالمشبهوبقي()المشبهمنهاحذفالتيوالاستعارة،مكنية

التقسيم.فيولاالتسميةفيتغييبرغيرمنالبلاغةعلماءبعدفيماذلكعلىوتابعهم

سموافإنهمالمفردةالاستعارةمبحثفيآخرجفددكرهمقزالذينالعلماءولهؤلاء

هنافالاستعارةأسدأ(،)جالست:قولهمنحو،(أصلية)لأجناساأسماءفيجرتإذاالاستعارة

)المشبهلأن()تصريحيةشقوها،أصليةتصريحيةفهي)أسد(لفظةفيأعني،الاسمفيجارية

دخل()الوصفالتشبيهلأن)أصلية(وشفوها(به)فصرحبهمصرحأيالكلامفيموجودبه(

يعني)أصليأ(،مباشرأتشبيهآبالأسدشتةالشجاعالرجلأنيعني)أصليأ(أوليأدخولأفيها

(1)

(2)

(3)

.38كاو،،34،35،صالبلاغةوأسرار،و53،333،334،35الإعجاز،صدلائل

.611عرالإيجاز،نهاية

.174،176العلوممفتهاحينظر:
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إذاوأماكالأسد،شجاعأرجلآجالستالتقدير:إذتأويلبدونمباشرةبالاسمالاسمشبه

مشكلاترأيك)أضاء:كقولهم،تبعيةشفوهافقدوالأفعالالمشتقاتفيالاستعارةأجريت

هذه()تحليلإجراءوفي،ووضمحكش!بمعنى)أضاء(الفعلفيهناجاريةفالاستعارةالأمور(

واشتق()الإضاءةبالأمور(من)الغامض(المشكل)كشفشتة:البلاغةعلماءيقوللاستعارةا

شقتتهنافالاستعارةالتبعيةالتصريحيةالاستعارةسبيلعلى)أضاء(الفعل()الإضاءةمن

)تبعية(وشقتت(لإضاءة)اوهو(به)مقحرخأيالكلامفيموجود(به)المشبهلأن()تصريحية

والفعل)كشف(الفعلبينفالمشابهةئانيآالفعلفيثمأولآ،المصدرفيدخلالتشبيهلأن

شئةقالوا:ماالاستعارةتحليلفيأنهميعنيللمصدر()بالتبعكائنةبلمباشرةتكنلم)أضاء(

الاسمشئهواأتهميعني()الإضاءةب()الكشفلئتة:قالوا!ائما)أضاء(بالفعل()كشفالفعل

فالمشابهةالثانيةالمرحلةفيالفعلإلى(لاسم)االمصدرمن()الوصفالتشبيهانتقلثمبالاسم

تصريحيةفالاستعارةللمصدربالتبعكائنة)أضاء(والفعل)كثف(الفعلأعنيالطرفينبين

تبعية.

جاريةهنافالاستعارة(نائمة)الفتنة:كقولهمالمشتقالاسمفيالاستعارةجريانومثلها

البلاغة:علماءيقولالاستعارةهذهإجراءففي(راكدةأو)خامدةبمعنى()نائمةالمشتقالاسم

سبيلعلى)نائمة(الفاعلاسم)النوم(منواشتق،()النومبركودهاأو(الفتنة)خمودشتة

موجود()النومبهالمشبهلأن()تصريحيةسميتهنافالاستعارة،التبعيةالتصريحيةالاستعارة

المشتقالاسمفيدخلما)الوصف(التشبيهلأن)تبعية(وسميتبه()مصرحأيالكلامفي

التثبيهفدخولثانيأالمشتقالاسمفيثمأولأالمصدرفيدخلوإتماأصليأ()دخولأمباشرة

الفاكلباسم()خامدةالفاعلاسمشتةقالوا:ماائهميعنيللمصدربالتبعحاصلالمشتقفي

الثبيهانتقلثمبالاسمالاسمشتهواأتهميعني،(بالنوم)الخمودشتةقالوا:!اتما)نائمة(

الثانيةالمرحلةفي(-خامدة-الفاعل)اسمإلىالخمود-(-)المصدرالاسممن()الوصف

هوكما-عندهمالتسميةوسبب،تبعيةتصريحيةفالاستعارةللمصدربالتبعكائنفالدخول

)الاستعارة:السكاكيقالكما-التشبيه-مبناهاالاستعارةأن-الأمثلةمنقذفنامخاواضح

بأنفسها،والمشتقاتالأفعالتتحملهلاوالوصفوصف،والتشبيه،(طرفيهأحدحذفتشبيه

بأنفسها)الوصف(التشبيهتتخفلالتيوحدهاهيإذفقط،الأجناسأسماءتتخقلة!اثما

يسمونهافإتهمالأسماءفيجرتإذافالاستعارة)أصليآ(أوليأدخولأالتشبيهفيهاويدخل
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دخولأفيهايدخللاالتشبيهلأن()تبعيةفيسمونهاالمشتقاتأوالأفعالفيجرتوإذا()أصلية

والمشتقاتالأفعالإلىيسريثمأولأوالمشتقاتالأفعالمصادرفيالتشبيهيقعوانماأوليآ

)تبعية(.ي!فونها:فإتهمولذلكللمصدربالتبعالثانيةالمرحلةفي

:المفردةالاستعارةبتقسيماتبدأمنأول-ب

وتفصيلإيضاحوتم(؟)الجرجانيالقاهرعبدهو-عرفناكما-التقسيمبهذابدأمنوأول

جديديستجدولم(4)والقزوينيوالسكاكي)ر((2)الرازييدعلىوافيوبشكلالتقسيمهذاوبيان

.الكتابهذامنالخاصمكانهفيمفصلأذلكوسنوردالثلاثةالعلماءهؤلاء)5(غيرعند

القرينة:علىزائهوصف!يلحقهاعندماالمفردةالاستعارةألقاب-ج

القرينةعلىزائدوصفيلحقهاالتيالاستعارةتقبواإذآخرجهدالثلاثةالعلماءولهؤلاء

فإنهمبهالمشبهيلائمالمفردةالاستعارةيلحقالذيالزائدالوصفكانفإذا،أخرىبألقاب

عفو(أمواجه)تتلاطمعبارةلأن،أمواجهتتلاطمبحرأجالستنحو:،()مرشحةيدعونها

الوصفوهذا،()الأصليالحقيقيالمعنىإرادةمنالمانعة()جالستاللفظيةالقرينةعلىزائد

عبارةلأنمرشحةلاستعارةفايجالسلاالحقيقيالبحرلأن)البحر(وهوبهالمشبهيلائمالزائد

الشخصبأنالادعاء()يقويويرشحبهالمشبهيلائمالقرينةعلىزائدوصف(أمواجه)تتلاطم

يدعونهافإنهم)المشبه(يلائمالزائدالوصفكان!اذا،العلمفيحقأ)بحر(معهجلسناالذي

علىزائدوصف!(للدقائق)جامعآعبارةلأن،للدقائقجامعأبحرآجالستنحو:)مجردة(،

العالم()الرجلوهوالمحذوفالمث!بهيلائمالزائدالوصفوهذا)جالست(اللفظيةالقرينة

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.209،210،211ص،يف،3،ومثله،36،،34،35،3،صالبلاغةأسرار

.21،121،221صهالإيجاز،نهاية

.9،1،081ص،العلوممفتاح

.2/234الإيضاخ

،7/25،35الأربنهاية،86،96ص،التوسلحسن،56ص،المصباح،211ص،الكاشفالبرهان:ينظر

،1/253الطراز،41القريبالأقصى،24هصإلى231صمنالتبيان،2/429،430،431الإيضاح

.1/642الربيعأنواع،31،/3الإتقان،05،15ص،المشوقالفوائد،452
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جلسناالذيالشخصبأنالادعاءفيهاضع!أيفيهاالادعاءقوةمنخزدت)بحرأ(فالاستعارة

الوصفمنالاستعارةخقتواذا،فحسبللدقائقجامععالمهو!اتما،العلمفيبحرمعه

منمطلقة-حقأ-هناالاستعارةلأنبحرأ()جالست:مثل)مطلقة(،:عندهمسميتالزائد

تفخنمافهنا-علمهسعةفيكالبحرعالمأرجلآجالست:العبارةمعنىإنإذالزائدالوصفقيد

وكذلكيلائمهالقرينةعلىزائدوصفيلحقهلم)بحرأ(بهالمشبهأعنيمنهالمستعاراللفظأن

القرينةعلىزائدوصفيلحقهلمالعالمالرجل()المشبهأعنيله()المستعاراللفظأنتفخنما

الزائد،الوصفقيدمنمطلقةأي(مطلقة)استعارةالاستعاراتمنالنوعهذافسموايلائمه

المشبهيلائموالآخر،المشبهيلائمفأحدهما،القرينةعلىزائدانعفانوالاستعارةلحق!اذا

جالستنحو:(بوصفين)مقيدةأي)معادلة(سميتهالكنخيأيضأ()مطلقةيدعونهافإنهمبه،

،(العالم)الرجلالمشبهيلائم(للدقائق)جامعأفالوصف،أمواجهتتلاطمللدقائقجامعأبحرأ

فيوأميزالوصففيأدقالجديدةالتسميةوهذه)البحر(،بهالمشبهيلائم(أمواجهو)تتلاطم

.الاستعارةأنواعبيان

القرينة:علىزائدوصف!يلحقهاعندماالمفردةالاستعارةألقاببوضعبدأمنأول-د

هذاعملهوتقتم(؟)الرازيهوالمفردةالاستعارةعلىالألقابهذهبوضعبدأمنوأول

التيالاستعارةشغىبأنعملهماعلىالقزوينيوزادإيضاحآ،الألقابهذهزادإذ(2)السكاكي

فيالتعادليحصلوالتجريدالترشيحوباجتماع()و(،)المطلقةباسمتفريعولابصفةتقترنلم

علماءشفاهاوقدالاستعارةطرفيكلاتلائمبصفاتعقتتقدتكونحينئذلأئها،الاستعارة

وهي،(المعادلة)الاستعارةبلقبالنوعهذاتسميةآثرتلكننيأيضأ(مطلقة)استعارةالبلاغة

كانالتيالقيمةمحاضراتهفي(4)الخياطشريفمحمودالدكتورأستاذناعنأخذتهاتسمية

وصفانيلحقهاالتيالاستعارةمنالنوعهذالناأوردإذلأوليةاالدراساتمرحلةفيعلينايلقيها

(1)

(2)

)ر(

(4)

.241صالإيجاز،نهاية

.821ص،العلوممفتاح

.2/432الإيضاخ

.(التعادليحصل)فهنا:بقوله،41-31ص،-الاستعارة-البيانعلمفيمحاضرات
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شضيتإذ،التسميةأخذتالعبارةهذهومن(التعادليحصل)فهنا:فقالالقرينةعلىزائدان

)المقيدةأي(المعادلة)الاستعارةباسمالتشبيهطرفيكلاتلائمبصفاتعقبتالتيالاستعارة

المفردةللاستعارةفأصبحالزائد،الوصفقيدمنالمطلقةالاستعارةعنلهاتمييزأ(بوصفين

:ألقابأربعةوجودهوعدمالقرينةعلىالزائدالوصفوجودباعتبار

؟-مرشحة،

،مجردة-2

مطلقة،-3

.(بوصفين)مقيدةمعادلة-4

تركيبوهي(التمثيلية)الاسضعارةبيسمونهاالتيفهيعندهمالمركبةالاستعارةوأما

علماءمازةمركبمجازفهومتعدد،منمنحزعةصورةالشبهووجه،لهوضعماغيرفياستعمل

اللهشاء-إنتفصيلهعلىسنأتيخاصآ،مكانآلهوجعلواالمفرداللغويالمجازعنالبلاغة

.الكتابهذامنالمناسبمكانهفي-تعالى

بلاغيآ:مصطلحأالمرسلالمجازثانيأ:

منمانعةقرينةمعالمشابهةغير-لعلاقةله،وضغتماغيرفيالمستعملةاللفظةوهو

اللهيدعليئالكنحو:والإحسانالفضلفي)اليد(لفظةكاستعمالالحقيقيالمعنىإرادة

مثل)المطر(،:معنىفي)السماء(وكاستعمال،إحسانأوفضلعليئلك:أيبها(يجزيك

السماء.أصابتنا:قولهم

منأؤلوالسكاكي،المفردةالاستعارةعنالمرسلالمجازقضلمنأولالقاهرعبد

)مرسلآ(.المرسلالمجازشفى

عبدالقاهرهوالمشابهةمجازعنؤقضقهالمجاز،منالنوعهذامازمنوأول

من)مرسلأ()2(ق!فاهالسكاكيجاءحتىمرسلآ()مجازأيسميهأنغيرمن(1)الجرجاني

.353صإلى343صومن،305ص،البلاغةوأسرار،356صالإعجاز،دلائلينظر:(1)

.\و6ص،العلوممفتاح:ينظر(2)
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96والاصطلاحاللغةفيوالمجازا!قبقة

النوعهذابأن(1)والقزوينيالسكاكيأوردهاالتيالأمثلةتشيوإثما،التسميةلهذهتعليلغير

جاءأنإلى،واحدةبعلاقةالتقييدمنلإرسالهأوالمشابهةقيدمنلإرساله)مرسلأ(شقيئإتما

:قالحين)مرسلأ(المجازمنالنوعهذاشقيبهالذيالسببفبينهـ(أ151)تالدسوقي

بخلافكثيرةعلاقاتبينرذدبل،مخموصةبعلاقةالتقييدعنلإرسالهمرسلأشقيئ"إتما

وبخاضة-البلاغةلعلماءوكان(2)المشابهةوهيواحد؟بعلاقهمقتدفإتهالاستعاريالمجاز

منوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقاتألوانعلىالوقوففيأخرىجهود-منهمالمتأخرين

الخاعالفصلفيالتفصيلمنحقهالموضوعهذاأخذوقد)ر(الكريموالقرآنالعربكلام

.الكتابهذامنالمرسلبالمجاز

بلاغيآ:مم!طلحآالعقليالمجازثالثآ:

قرينةمعلعلاقةله،هوماغيرإلىمعناهفيماأوالفعلإسناد-البلاغةأهلدنع-وهو

لأزض!ا!ؤاخرجب:تعالىقولهفيالأرضإلىالإخراجكإسناد،الحقيقيالإسنادإرادةمنمانعة

الإخرابخأشيذلكن-تعالى-اللههوالحقيقةعلىالفخيرفيإذ2أ؟/الزلزلةاأثقاتها!(

إلىالأثقالإخراجإسنادلأنعقليأمجازأسقوةفلهذاالأثقالإخرجفيلتستبهاالأرضإلى

لأنعقليهنافالمجازالأثقالإخراجفيالحقيقيالفاكلهيفليست-عقلأيجوزلاالأرض

إخراجفيسببأالأرضكانت!اتماعاقلغيرلأتها()الأرضإلىالفعلهذاإسناديمنعالعقل

وأبلغ.وأوجزأخصرالمعنىهذاعنبهوالتعبير،السببيةوعلاقته،عقليفالمجاز،الأثقال

عنوققحقه،(العقلي)المجازاسملهووضعالمجازأساليبمنالنوعهذامازمنوأول

البلاغةأهلعنديعرفمافوضعالزمخشريجاءثم(4)الجرجانيالقاهرعبدهواللغويالمجاز

(1)

(2)

(3)

(4)

بعدها.وما3و2/6لإيضاحا:ينظر

.4/29الدسوقيحاشية:ينظر

،62إلى52ص،4صوالإيجاز،إلىالإشارةوكتاب،104-031-102ص،الكاشفالبرهانينظر:

وغيرهم.بعدها،ا!و3/011والإتقان،2ووصإلى52و/2والبرهان

،553والصفحات،3ر2صإلى،61صمنالبلاغةوأسرار،332صإلى722صالإعجاز،دلائل:ينظر

375،361،362.
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والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة،ه

الوقوففيآخرجهدأيضأوللسكاكيالعلماء)2(،عليهاوتابعه(1)(العقليالمجاز)علاقاتب

آخرجهدالسلامعبدبنللعزوكذلك،أقسامأربعةإلىق!غهإذ،(ر)العقليالمجازأقسامعلى

سببهإلىالفعلإسناد:وبخاصةالعقليللمجازالكريمالقرآنمنكثيرةأمثلةعلىالوقوففي

.الكتابهذاعمنالخامكانهفيعليهسنقفمما(4)سببهسببإلىأو

غيرفيبجثتالمجازأساليبمنأخرىألوانأأيضآالمتأخرونالبلاغةعلماءوأضاف

مقتضىعلىالخروجكبحثهم،البيانعلممفرداتخارجبلوالعقلياللغويالمجازمبحث

الحاضرعنالماضيبلفظكالتجوزالكريمالقرآنوفيالعربكلامفيأنواعهبمختلفالظاهر

المجازيةالأغراضبحثهمومثلهالمرسلالمجازعلاقاتضمنغذةيمكنمما(5)وبالعكس

عدإلى(7)البلاغةعلماءمنالعديدوذهابالطلبي)6(،الإنشاءوأساليبالخبر،أساليبفي

وقد.الكريمالقرآنوفيالعربيةاللغةفيالمجازأساليبمنأسلوبأوأقسامهاالكنايةموضوع

بفضل-واستخرجتالمجاز،أساليبإلىالمتأخرونأضافهاالتيالموضوعاتهذهتناولت

جمعهافيبلغتأنيأزعمولامنها،يديتحتوقعماكلأومنها،وردماأغلت-تعالىالله

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

.1/161،261الكاف:ينظر

تابعهوقدبعدها،وما1/98الإيضاح،3،38،/،الأربنهايةبعدها،وما،41ص،التوسلحسنينظر:

التلخيص.شراحذلكعلى

.781ص،العلوممفتاح:نظر

.46صإلى5صوالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

قو!فلاالفوائدفيالجوزيةالقيمابنذلكعلىوتابعه،3و،3،38،صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.3/811،911الإتقانفيواليوطي،3/273،373البرهانفيوالزركثي،23

أيضأذلكإلىوذهب،مجازيةأغراضإلىالاستفهامخروجالتفتازانيأكدفقد2ر5ص،المطولينظر:

مواهبفيالمغربييعقوبوابن،1/253الأطولفيوالعصام،4و1/3الأفراحعروسفيالسبكي

أمثلةمنلهأوردبماالمجازأساليبمنالأنواعهذهالزرفيأثرىوقد،223-2/373،4/309الفتاح

ومثله،543صإلى3/347وكذلك347صإلى3!كا/2القرآنعلومفيالبرهان:ينظر،ومناسبةكثيرة

ومناسبة.كثيرةأمثلةمنأوردبما،248صإلى522صومن،3/911،201الإتقانفيكذلكالسيوطي

الإعجاز،دلائلينظر:هـ(1،4)تالجرجانيالقاهروعبد،1/862العمدةينظر:هـ(4!كا)ترشيقابن

وغيرهم.،3/49السائرالمثلينظر:،(ـه63،)تالأئيروابن،52ص
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7؟والاصطلاحاللغةفيوالمجازا!قيقة

لابحرالعظيمالقرآنلأن،ذلكمثلإذعاءيمكنهباحثيوجدلاأنهلاعتقاديالاستقصاءحد

فيه،البلاغيالإعجازوجوهعندولاالبلاغيةأغراضهجميععندالوقوفولاأغوار؟شئريمكن

المجازأساليبضمنالمتأخرونالبلاغةعلماءغذهاالتيالموضوعاتهذهجعلتأثنيإلا

فضلأالمجاز،منكونهاترجيحفيالبلاغةعلماءنظروجهاتفيهاذكرتمستقلةفصولفي

الدراسةهذهمنهاتتئتالتيالفصولضمنووضعهاالعزيزالكتابمنالعلميةمادتهاجمععن

.الكتابهذافصولفيتباعأعليهاوسنقف
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الأولالمبحث

العربورمفيالمجاز

وكثرتهالمجازوقوععلىتأكيدهمفيالعلماءلأقوالاسمتعراض

.العربكلامفي

وفي،الكلامفيالاتساعطرقوإحدى،اللغةنمؤوسائلإحدىهوالمجازأنعرفناإذا

الضعبيرأساليبفيوتقثتتلغتها،فياتسعتقدالعربفإن،الإنسانيةالحاجاتعنالتعبير

وفنونالقولأساليبمنالعربوأتىوتغذدتعندهمالمجازألوانقتتؤغمتحاجاتها،عن

بالبيانبوصفهمجديرونبأتهمالاقتناعإلىويدعويبهرماومقاصدهمأغراضهمعنالتعبير

الذيالمعنىفيالمناسبالكلامإيجادعلىوالاقتداروالارتجالوبالبداهةاللسانوذرابة

جميععنداشتهرقدالأمروهذااستعانهولافكيرإجالةولامعاناةولاتكففغيرمن،يقصدونه

ولهبعواجبلوابمافيهوالتقتنالعربعندالكلامعلىالاقتدارأنوأكدواعليهوأجمعواالعلماء

المجازمصطلحعينوهوالقولفنونفيالتوسعهذافيالسببهوكانالمجالهذافيعليه

البلاغة.علماءعندوتخذدثبتالذي

.العربكلامفيالتوسعوأنواعسيبويه-؟

التوسعفيعنالحديثأنهـ(أ80)تسيبويهلكتابمطالعتناعندنجدفإتناولذلك

(2)الكلامفيشغةالمجازي!قيوكان،(1)كثيرةمواضعفيعندهتكررقدالعربعندالكلام

(1)

(2)

.!كا11،9،،1،101،111،121،141وه،108،و8،0و،1/80الكتابينظر:

.1/26الكتاب

75
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العربيةاللغةفيالمجاز/الأولالفصلكار

الليلةسارق)يا:العربقولفمنهامتنوعةأمثلةلهوأورد،الحقيقيغيرالكلامائةبهويعني

على)الليلة(فتجري،الداليأهلالليلةسرقتالحد:هذاعلى"وتقول:قالثم،(الداليأهل

علىيجريفاللفظعامأ(،ستونلهوويذ،يومانعليه)ضيذقالوا:كما،الكلامشغةفيالفعل

أثهمغير،اليومينفيعليهوصيد،الليلةفيهو:إنماوالمعنىدرهمآ،زيدمعطي"هذا:قوله

والاستخفافالكلامسعةفيهذامجرىأجرىماومثل،الكلاملسعةعليهالفعلأوقعوا

المكرولكنيمكران،لاوالنهارفالليل،لم33أسبأ/(ىيا!تلآوقكرآلليتل!غؤجل:قوله

آتقرلةؤشل!:تعالىقولهلاختصارواالكلاماتساععلىجاء"ومما:سيبويهوقالفيهما")1(

يطؤهمفلان"بنو:كلامهممنذلكومثل...القريةأهليريدإنما182أيوسف/(!ئاآلتى

ضأروأكلتوكذا،كذابلدة"أكلت:قولهمذلكومن...الطريقأهليطؤهموإتما،"الطريق

.(2)"اهريخمنوأصاتوشرتذلكمنأكلأتةيريد!اتماوكذا"،كذا

الكلامفيالاتساعموضوعفيالعربعنالمشهورةالأساليبيوردوهوسيبويهومضى

الليلةأراد:وإتما،الليلهبعضفيالهلالم!اتما،الهلالمالليلة:الكلامسعةفيتقول"كما:فقال

.(ر)"رجوأوع!تاولكثه،الهلاليليلة

)متى(جوابعلىأخزؤةالصي!(،)انطلقت:يقولونالفصحاءالعرب"سمعنا:وقال

الوقاع:ابنقال،كموجوابالعددييردولم،الوقتذلكفي:يقولأنأرادلأته

(4)راجنم!قيأنللذودوهوعليهبعدالشتاءققصزن

لسعة)حينأ(المصدرفيهيكونماباب:شفاهالكلامفيالتوسعلهذاآخربابأسيبويهوغذ

وخفوق،الحافيققذتم:فيقول؟عليهيحميزمتى:قولك"وذلك:فيهقالوالاختصار،الكلام

ولكئه،النجيمخفوقيوحين،الحاجققذيمزقنهو:فإتماالعصر،وصلاة،فلالبوخلافة،النجم

(1)

(2)

(3)

(4)

.1/081فيالكلامهذامثلسيبويهوأورد،8و/\الكتاب

.\هو،1/108الكتهاب

.1/151الكتاب

.1/111الكتاب
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العربكلامفيالمجاز/الأولالمبحث

والاختصار")1(.الكلامسعةعلى

77

الخنساء:قولذلك"ومن:فقالالاتساعلهذاآخرلونأوذكر

!ادبارإقبالمهيفإتمااذكرتإذاحتىرتعتماتزتع

قائم،وليلك،صائمنهارذ:كقولك،الكلامشغةعلىفجازوالإدباز،الإقباذفجعلهما

نؤيرة:بنمتقموهوالشاعرقولومثله

فأوتجعاأصاتمفاتجزعولاهاللثبتأبينندفريومالعمري

واستخقوا،السعةعلىجازولكنه،تجرتجبذفيردهريوماأراد:وإتما،الخرغدفزةتجغل

.(2)"واختصروا

الكلامفيالعربعندالتوسعموضوعفيالمتنوعةالشواهدإيرادفيسيبويهواستطرد

علىوالنهاز،الليلقومكمطز:وتقولوطفرأ،تطنأضطزتهم:يقولون"وسمعناهم:فقال

الليلعليهضيذ:قيلكما،الكلامليغهعلىزقغتلثمئت!انالآخر،الوجهوعلى،الظرف

جرير:قالوكما،صائمونهارةقائمليله:قالوكماوالنهار،

بنائيمالقطيئليلوماويصبئر!لافيغيلانأتميالمينالقد

الشاعر:قالوكما،الاسيمبعض!الليلتجغلهذاكلفيفكأتة

الساحمنمنحوبقمبرفيوالليلوسلسلهقيدففيالنهارأفا

."(ر)بعضهأوالاستمجعلهأوقئحولمحبجوفيفيوالليلقيد،فيالنهازجعلفكأته

كتابه،-فيتعالىآدتةرخمة-سيبويهأوردهاالعربعندلاتساعالهذاأخرىضؤروهناك

(1)

(2)

(3)

.1/411الكتاب

.1/691الكتاب

.1/80الكتاب
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قولك:إن"كما:قالطإذالدعاء(معنىإلىمجازأالخبر)خروجبالبلاغيينعندعيرتمافمنها

.(؟)((اللهزجقه:قالكأتهالدعاءمعنىفيه(عليهالله)رحمة

؟أخرىوقيسيآمرةأتميميآ:قولك"وذلك:كقولكالتوبيخإلىالاستفهامخروجومنها

كأتك؟أخرىوقيسيآمرة،أتميميأ:فقلتوتتقليتقؤدبحاليفيزجلأزأئتأتكهذا!اثما

وهوله،هذاتثبيتفيتعملالحالهذهفيفأنت!؟أخرىوقيسيآمرةتميميأأتتحول:قلت

ويخبرهليفهمهبهجاهلهوأمرعنمسترشدآيسألهوليس،وتتفلتقؤدبفيالحالتلكفيعندك

.(2)"بذلكؤتخهولكتا،عنه

وحقيقتهالاستفهاممبناهظاهرالذيالمثالهذامبنىحقيقةتئنقدسيبويهأنفترى

وتوسعتكلامها،فيالعربسلكتهالذيالتوسعأشكالمنالآخرالشكلهووهذا،التوبيخ

عندعرفماوهيالمجازيللاستفهامأخرىصورأأوردثمحاجاتهاعنالتعبيرفيبه

ذلك"ومثل:كقوله،واللومالتبصيرإلىالحقيقيمعناهعنالاستفهام"خروجبالبلاغيين

النبيئغقيفقد،611/الزخرفأ(!نيس!لآبوآضفبهمب!الخمخلقيمخاآمخذآر!:تعالىقوله

ليبصرواالاستفهامحرفعلىجاءولكثهولدأ،تثجذلم-غؤعل-اللهأنوالمسلمون-"شييه-

السعادةأنعلموقدالشقاء؟أمإليكأحبالسعادة:للرجليقولالرجلأنترىلاأ،ضلالتهم

")ر(.يعلمهوأنصاجتهيئعترأنأرادولكتة،السعادة:يقولالمسؤولوأنالشقاء،منإليهأحب

لغايةإلاكتابهفيذكرهاالتيالشواهدإيرادمنوأكثرناسيبويهمعالوقوفأطلناماونحن

فيالعرببهتوشعتلماملموسةحقيقيةشواهدعذهايمكنالأمثلةهذهأنعلىالبرهانهي

مانذكرثمومنلهكالتمهيدأوالبابهذامفتاحهيالأمثلةهذهولنجعلبهوتجوزتكلامها

مناصفلاحالكلوعلى،أنواعهوتحديدأشكالهجمعمن-بعدفيما-البلاغةعلماءبهنهض

الأولىالبداتةأوالأولىالصورةتغذلأتهاالأوائلالعلماءعندالمتنوعةالأمثلةإيرادمن

الأوائل.العلماءسقاةكما،التؤشعأساليبأو،العربعندالمجازأساليبلأنواع

(1)

(2)

(3)

.1/158الكتاب

.1/485فيالكلامهذامئلسيبويهوأورد،1/2،1الكتاب

.1/484الكتاب
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.العربكلامفيوالتجؤزالتوشعأساليبمنالأخرىوالأنواعالقزاء-2

جوانبعلىأمثلتهفييقفوجدناةهـ(207)تالقزاءإلىانتقلناعندمافإتناولذلك

!فماتيمحت:تعالىقولهعلىتعليقهففي،المتأخرونحذدهاالتيالمجازأساليبمندقيقة

وإتما؟التجارةتربحكيف:القائلقال"رئما:قال116البقرة/أ!ههوماكألؤأسفتديمنىتحرتهخ

اليرئخلأنبذلكالقولمن!خقتيعكؤيخ!ر،تيعكزبخ،العربكلاممنوذلكالتاجر،يربح

منومثله،نائمليلهذا:العربكلاممنومثله،معناةفعلمالتجارةفييكونانإتماقلار!خلاو

ؤخةالقزاءيتتنولكي،(1)"للرجالالعزيمة!اتما112أمحمد/آلأقر(فاذاعزتم!:اللهكتاب

تحليلمغئدك،خ!ي!زقد:القائلقال"فلو:بقولهذلكغقبالعربعندوالتجوزالتوسعهذا

فيرتحتاجرأالعبديكونقدلاثه،يوضعأوفيهايزتحتجارةالغئذتخغلأنتيريدكنتإن،ذلك

قد:قائلقالفلوفيه،متجوزأكاناذامعناهمنهو،زبخإذامعناةيغقمفلا)يخسر(،يوضعأو

.(2)"بعفبىعلىبعضهالدلالةجائزكان،ورقيقك،بزكوخسر،ودنانيركدراهمكربحت

كيفثم،العربعنالفزاءنقلهالذيوالتجوزالتوسعشكللنااتضخالتعقيبهذاففي

معناةيلتبسمابينبتمييز؟وذلكفيهوالتوشعالتخؤليوخةوبتنفيه،المتؤشعالكلامخفل

لأنواعأخرىصورآذكرةثمكلامها،فيالعربسننوفقعلىيلتبسلاوماالسامععلى

علىتعليقهفيوردمافمنها،الأولىالصورعلىتعقيبهبعدالعربكلامفيالمجازأساليب

وجهعلى"هذا:قال128/البقرةأ(آفوتاو!نتثملأدترتكفروئ!كيف:تعالىاللهقوله

تعالى:كقولهوهو،تكفرونكيفؤيخكم:أيالمحضالاستفهامعلىلا،والتوبيخالتعجب

.621ير/لتكوا9(ر)"(!تذقبىنقآتن!!

!فاثنحئم:تعالىقولهالفراءأوردهاالتيالعربعندالأخرىالتوسعأساليبومن

قالكماولكنه،عقابمعنىفيهاهنا"الإثابةمعقبآ:فقال،1153/عمرانآلأ(لغقنحخا

الثاعر:

(1)

(2)

(3)

.1/14القرآنمعاني

.1/51القرآنمعاني

.1/32القرآنمعاني
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سمرآمخدرجةأوسودأأداهتمعطاؤيكونأنزيادأأخالهت

معناة،ثوابكلأثيبتكأتيتنيلئن:إليكاجترتمالذيالرجليقولوقدالقزاء:قالثم

بمذاب!قببنفصتخازكؤتقاذ:قالوقد،العربيةمذاهبيعرفلامنأنكرةوزتمالأعاقبتك،

.(1)"زشلافيذاكقيلفقدالخيرفيتكونإتماوالبشارة،134/التوبة،12/عمرانآلا!أليبر

البلاغيينعندعيرلهتماوهوالعربفيهغ!ئامفاأخرىصورأأيضأالقزاءوتقل

"جعل:قاللما8إبراهيم/ا!وعاعنييؤ2ني!:تعالىقولهفي،المجازيبالإسنادالمتأخرين

إحداهما،:جهتينعلىجائزوذلك،للريحالعصوف!اتما،إعرابهفيلليومتابعأالعصحوف

يوم:تقولأنفجاز،تكونفيهالريحلأن،بهيوصفاليومفإنللريحكانوإنالعضوفأن

شمسأ(ويومآغيمين)يومين:بعضهمأنشدنيوقدحار،ويومبارد،يومتقولكما،عاصف

.(2)"امهيفالغيميكون!ائما

تعليقهفيجاءماالعربكلامفيالاتساعلصورالقزاءأوردهاالتيالأخرىالصورومن

كيف:"يقال:قال717/الكهفأ!وقأقاقه،ينققى!آييلدييهاجذاراقؤجذا!اله:تعالىقولهعلى

الله:قولومثله،يسقطأنيريدالجدار:يقولواأنالعربكلاممنوذلك؟ينقضأنالجداريريد

عماجئة،ت!كثإتما،يسكثلاوالغض!ث4511/الأعرافأ(آئغضح!بقوئئىعنسصكتؤلخا!!

")و(.ت!كنمعناه!اتما

علماءعندغيرلهتماهيالعربكلامفيالتوسعلأساليبأخرىصورأالفزاءوأورد

:قالإذ(الزمانيةعلاقفالذيالعقلي)المجازأو(المجازي)الإسنادبالمتأخرينالبلاغة

المعنى:إئماللنهار،ولالفيليليسوالقكز313أسبأ/(وآلت!ارآلئليفكر!تل:تعالى"وقوله

كالفاعلين،ويكونانوالنهارالليلإلىالفعلتضيفأنيجوزوقدوالنهار،بالليلمكركمبل

المعنىفيوهووالنهارالليلإلىالفعلتضيفئم،قائموليلك،صايمنهارك:تقولالعربلأن

بهفتتسعمعناهيعرفممافهذا،القومغرقهإتماالأمر،وغرتم،ليلكناتمتقولكما،للآدميين

.(4)"العرب

(2)

(3)

(4)

.3/072،172آخرموضعفيذلكمثلالفراءوأورد،1/932القرآنمعاني

.،2/37،4القرآنمعاني

.2/551،651القرآنمعاني

.2/363القرآنمعاني
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.العربعندالكلامفيالتوسعوألوانالجاحظ-3

،؟

نإإذهـ(255)تالجاحظعندأجلىبصور؟العربعندالتوسعهذاألوانؤتتضح

الأمثلةيقذئموهوالجاحظإنبل،المتأخرينالبلاغةعلماءتحليلإلىأقربللشواهدتحليله

دخلواالحاجةقضاءأرادواإذابالمدينة"وكانوا:كقوله،العربعندالتوسعهذاأسبابيتتنكان

منبعيدآكانوان،النخليمنالقطعةوهي،الحشالمتؤضأ:قسفواأستر،ذلكلأن،النخل

تخومنسواةشيءوكل)الخزء(،الاسملأنللخزء،دقتيقولواأنمنقزبأذلككل،التخلي

نفسه،الجملهو:والراوية،الراوية:الشكلهذاومن،كنايةقكفهوغائيماوفيئليوإبرافيورجيع

والحديثالشعرحاملشقيولهذاالمزادة،حاملباسمالمزادةف!قيتالمزادة،حاملوهو

.(1)"رواية

لغرضالصددهذافيعليهامناسبهتعليقالبمعأخرىأمثلةذلكإلىالجاحظوأضاف

طالتإذاالشيءفيوصنيعهمعادتهم"وكذلك:فقالالعربعندوالتوسعالتجوزوجهبيان

التيالبطون:الغيطان!ائما()الغائطالإنسانرجيعشقواوكماله،وملاتستهمضختتهم

والأفنيةالفناء،:الغذزة!اثماالغلإزة:ومنهللستر،الحاجةقضاءأرادواإذافيهاينحدرونكانوا

رمواالتيالأشياءتلكشقتتأفنيتهم،فيوالنرئلالتخؤإلقاؤهمطالتفاولكن،العذراتهي

.(2)"فيهرمجتتالذيالمكانباسمبها

كلامهاأساليبمنالعربفيهتوشعتلماأخرىمتنوعةأمثلةإيرادفيالجاحظومضى

فيتجوزلاأشياكأأشعارهمفييخؤزونالشعراءأنفذكرفيها،والتوسمعالتخؤزوجهبيانمع

ما)نرخ(منهايخرجوالذيفيهاالذياسمفإنالأرضمنبيضه"وكل:قالالشر،مجالغير

فرخآالفروجيجعلونالشعراءأنإلافرخأ،يسمىولا)فروجأ(:يسمىفإنه،الدجاجبيضعدا

.(و)"رعشلاغيرفييجوزونهالاأشياءالشعرفيويجيزونالكلامفيالتوسععلى

يذهبونفإئماالأسدأكلهقالواإذا"العربأنإلىفيهاذهبأخرىصورأالجاحظأوردثم

(1)

(2)

(3)

.334،333/1الحيوان

.332/1،333الحيوان

وو./\الحيوان
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والعضواللدغالنهشيعنونفإتما)الثعبان(،الأسودأكلهقالوا:واذاالمعروفالأكلإلى

:أر!قموشارحأحجربنأوسلبيتيعرضوعندما،(؟)"!ط

معجموهوه!فنفيهافأشرط

كفماالضخرأظفازةأكلتوقد

ؤتوكلالهبأسبابوألقى

توضلاقزمىلهولعليهتعايا

صدعفينبعةعلىالحصولفينفسهأجهدقوسصانغالبيتينهذينفي"تغت:قال

قولومثلاأكلأ،والتتفمت!التختقخغل،للسقيوأصلحهالنبعخيرذلكلأنابحبل

ندبة:بنفاف

الضبعتأكلهمتمقؤميفإنتفيرذاأنتأقاخراشةأتا

.(2)"ألكأوالأزمةتنقمالجدبفجعل،ال!يسنة:والضع

إتمانمفماآلتئمئآضؤلمتأ!لونآلزين!إن:تعالىقوله"وأقامعقبآ:الجاحظوقال

شربواوإنذلكلهميقالفقد511النساء/أ(!سميير2وسصمضلؤئتاك!فيكلويهئميأءطوق

سبيلفيواحدآدرهمأمنهاينفقواولم،الدوابوركبوا،الحللولبسواالأنبذة:الأموالتجلك

")و(.الاكل

-غؤخل-:قوله"وأقا:فقالوالتجوزالتوسعصورمنأخرىصورةالجاحظوأورد

بالماءيحولشيءهووإتما،بشرابليسفالعسل16والنحل/أ(بطويهالترالبيحن!مخرتي

")هـ(.الشرابمنهيجيءكانإذشرابآترىكماف!ضاهنبيذأ،بالماءأوشرابأ

علاقتهالذيالمرسلبالمجازالمتأخرينالبلاغيينعندعرفماهوالأخيرالضوعوهذا

غايةإلىيرميكانوتئنز!قوبمامتنوعةأمثلةمنأوردبماالجاحظأنفتفخنما،يكونمااعتبار

(1)

(2)

(3)

(4)

.كاو/5انلحيوا

.5/23،24الحيوان

.5/25الحيوان

.5/425الحيوان
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البلاغيينعندبذاتهقائمآمصطلحأعرفالذيالمجازهوالعربعندالتوشعهذاأنهيواحدة

.(؟)()الحيوان:كتابهمنمواضعفينفسهالجاحظبهصرحوقدوالتفسير،والنقداللغةوأهل

.العربكلامفيالمجازألونعرضفيقتيبةابنجهود-أ/4

كلامهافيتؤشذتالعربأنليثبتواوالقثلبالشاهديأتونالمتقدمونالعلماءكانواذا

كدنافماوالتوشع،التخؤزهذاصورلناليعرضواوآخربآخرالمئاليردفونوقد،فيهوتخؤزت

هـ(6،2ت،الدينوريمسلمبنالله)عبدقتيبةابنألفيناحتىهـ(552)تالجاحظعصرنعبر

وي!قيهالكلامفيالتوسعمنالنوعلهذاويعرضبدلوهيدلي-الجاحظعصرمنقريبوهو

المجاز()2(فيالقول)باب:سماهكبيرأبابألهويعقدالبلاغةأهلعندعليهالمصطلحباسمه

،الناسعندمفهومهوثتتاستقزقدمصطلحوكأئهعليهالشواهدويوردعنهيتحذثووجدناة

ولاقولأليسأتهإلىوكلامهاللهقولفيقوم"وذهب:فيهقالبه،وآخدلهراففيىبينفهم

المجاز")و(.إلىالقرآنمنكثييرفيوصرفوة،للمعانيإيجادهووائماكلامأ

المجاز")4(.فيهيقعالقولأناللغةعرفلمنتتتن"وقد:أيضآوقال

تخرجلاالمجازأفعال"إن:بقولهأكذالمجازيوالكلامالحقيقيالكلامبينيميزولكي

إرادةيسقطأنالحائطأرادتقولولا،يسقطأنالحائطأراد:فتقولتؤكد،ولاالمصادر،منها

بالمصدرفوكد6411النساء/أ(ت!ييغاكولمئآدتهءقم!:يقولتعالىوالله...شديدة

المجاز")5(.عنهفنفى،الكلاممعنى

"منذلكفعدكدبالمجازأنلزعمهمبالمجاز،الكريمالقرآنفيالطاعنينقولزذثم

(1)

(2)

(3)

(5)

212/1،84/4،341،85،25/5الحيوانينظر:

.كارص،القرآنمشكلتأويل:ينظر

الجهميةعلىوالرداللفظفيالاختلاف:كتابهفيالمعنىهذامثلوينظر:،7،ص،القرآنمشكلتأويل

.20،21،22والمبهة

.8صه،القرآنمشكلتأويل

.8و،28ص،القرآنمثكلتأويل
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ينسبفعليوكلكذبآالمجازكانولو،أفهامهمولهقهنظرهمسوءعلىوأدلهاجهالايهمأشتع

وأينعت،الشجرةوطالت،البقلنبت:نقوللاثنافاسدأ،كلامناأكثركانباطلأالحيوانغيرإلى

واتما121محمد/أ!ولأقرآذاعزمفا!:يقوللىتعاوالله...لسعراورخص،لجبلامقاوأ،الثمرة

.(1)"اهيفيزتحوإتمالما6/البقرةأ(يحرتهثمفمازبحت!:تعالىويقول،عليهيعزم

،ا،،/الكهفأ!وتنقق!!آ!جذاراييرلد:تعالىلقولهللمنيهرقلنا"ولو:بقولهذلكوأردف

نأمنبدأيجدلمماذا؟...جدارأرأيت!انهيار؟شفاعلىرأيتهجدارفيقائلأأنتكنتكيف

فاعلأ،جعلهفقدقالماواعستآ،ينقضأنيقاربأو،ينقضأنيكادأو،ينقضأنيهمجدارآ:يقول

هذاوزاد،(2)"الألفاظهذهبمثلإلاالعجملغاتمنشيءفيالمعنىهذاإلىيصلأحسبهولا

!جذاراييلد:-تعالى-اللهقولمثلفيعبيدةأبيعنالسجستاني"أنشد:فقالالموضعبيانأ

آ!تقض!(:

عقيليبنيدماءعنوترغسبترا؟أبيصدزالرمحيريد

:ءلفراانشدوأ

بالإحسالختهئمتزمانبحفليشملييل!دهرأإن

ودذ،بطولهللناظرالشجرتتيقلماطاذ،:أي،صاخقدشخرفلانبأرضيى:تقولوالعرب

واعد،شجرهذا:ويقال،بصوتهنفسهعلىيدذالصائحلأن،الصائحكائهجعله،نفسهعلى

عورآقتيبةابنوأورد،(و)((؟رضنوبماءأقبلإذاواعدونباتيثمر،أنؤغذنؤرلماكأتهتؤز،إذا

الرفة:ذيقولمنهاالمجازمنأخرى

خذلالعيننمنآجاليختاطيلبقااشتئذتتؤ4الأغذاقئةدغت

فينشتبعدماالغدرانمياهعنورغبتإليها،متةانتقلتلقا،المياة"والأعداد::قال

(1)

(2)

(3)

.وصو،القرآنمكلتأويل

.551،و9ص،القرآنمشكلتأويل

.551القرآنمكلتأولل

http://www.al-maktabeh.com
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الآخر:وكقولدعتها،فكأنهاالقيظ

85

الأبكمالغضيضبهالأني!قيدعووواديأالوادييننقبطتولقد

دعاب!فكأتهوالماءالنباتعلىبطنينهفيذليطنأتهيريد،الذباب:الأبكموالغضيض

الفعللأن(العقلي)المجاز:بالبلاغةأهلعندعيرلهتماهوالمجازيالأسلوبوهذا(1)"منه

الحقيقيين،-فاعليهماغيرإلىأسنداالآخرالبيتفييدعووالفعلالرمةذيبيتفي)دعت(

الفعلفيسببانهماوإئماحقيقيينفاعلينليسا(و)الغضيفالأبكم(أجيال)خناطيللأن

لغتهافيبهتوسعتماوهوالعربعندالمجازأساليبمنأخرىصورإيرادإلىانتقلثم

الكميت:قولفمنهاالجمادبهاواستنطقت

والمغمورا"اليباتمنهاواستنطقالأرض!يقالهعنأخبرت

للناظر،تبينتفلماالآئار،وأثرالأشجاروغرسالأنهارفيهاحفرأته"أراد:قتيبةابنقال

!اتماالممدوحفعالعنللإخبارحقيقيآفاعلآليست-هنا-لأرضفا(2)"مخبرةكائهاصارت

فعلعنيخبرالأشجاروغرسالبناءآئارمنعليهاظهرماأنوذلكالإخبار،فيسببهي

علماءعند-السببيةعلاقتهالذيالعقليالمجازمنهوالمجازيالأسلوبفهذاالممدوح

المجازأكئرأنإلىذاهبآالعربعندللاستعارةبابآعقدقتيبةابنأنبالذكرالجديرومن.البلاغة

أثاإلاالاستعارةإلىبهيدخلبتمهيدأشبهكانتأمثلةمنقذقهماوكأن)ر(الاستعارةفييقع

صوروهيكلامهمفيالعربفيهاتوسعالتيالمجازلأساليبأخرىصورآالاستعارةمعخقط

المسمىكانإذا،الكلمةمكانفتفهمعهاالكلمةتستعير"فالعرب:قولهفمنهاالمرسلالمجاز

النوءعنيكونلأتهنوء،:للنباتفيقولونمشاكلآ،أولهامجاورأأوالأخرىمنبسبببها

:العجاجبنرؤبةقال،عندهم

المرترقيالسحابأنواءوج!

(1)

(2)

(3)

.08القرآنمثكلتأويل

.81،82القرآنمكلتأويل

.151ص،القرآنمكلتأويل:ينظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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السماكأتطأزلناما:ويقال،ينزلالسماءمنلأتهسماء،للمطر:ويقولون،البقل!ج:أي

الشاعر:وقال،أتيناكمحتى

يخضاتاكاتواقانزغيتاةقؤيمبأزضيى4اق!لاترذإدا

،النباتحسنعنتبديلأتها،أنبتتإذاالأرض!،ضجكمب:ويقولونالمطر،نزلإذاأي

آخر:وقالالثغير،عنالضاحكيفتزكماالزهر،عنوتتفتق

بكىثتمبهاالمزنوضجك

.(1)"رطملا:وببكائه،بالبرقانعقاقهبضحكهيريد

أنواعهوكثرةالعربكلامفيالمجازكثرةإلىالإشارةالكثيرةالأمثلةبإيرادهقتيبةابنوأراد

ضروبمنأخرىبأمثلةالاستعارةبابفيذكرهاالتيالأنواعهذهأرذمتإذبهاتوشغتالتي

ومن:فقالوتأويلهافهمهاالبعضرعلىأشكلالتيالقرآنيةالمجازاتأنواعضمنالاستعارة

2211/الأنعامأ(لوءثفآلتاييىيخمىلهؤكل!تبماوجعقناقآخمتتهضتتانآؤضج!:تعالىقولهذلك

4!ثق!تن،والنجاةالخيرسبلبهيهتديإيمانألهوجعلنا،فهديناهكافرأكانأؤمن:"أي:قال

لفظةمكان(لموت)الفظةفاستعار،الكفرة:أي2211/الأنعامأ(فتهابخايىجليشآلظلخسئفي

.(2)"الإيمانمكان)النور(لفظةواستعار()الهدايةلفظةمكان()الحياةلفظةواستعار)الكفر(

وعلىفيهاالموجودةالاستعاراتفيكامنةوبلاغتهابيانهاوحسنالآيةهذهجمالفترى

القرآنلأنالأخرىالمجازوأنواعالاستعارةلأسلوباستخدامهمفيالربسلكهماوفق

مختلفة.بطرقالواحدالمعنىعنالتعبيرفيصنيعهممثالعلىفجاءبلغتهمنزلقدالكريم

قتيبة.ابنعندالمفردةالاستعارةمعالأخرىالمجازألواناختلاطتعليل-ب/4

منالعديدمعهاختلطقدالاستعارةصورمنذكرهماأنإلىنشيرقتيبةابننغادرأنوقبل

فيهتستقرلمفيهعاشالذيالعصرأنذلكفيوالسبب،المرسلوالمجازالعقليالمجازصور

(1)

(2)

المفى.هذامثلأوردفقد،،،،،6الكاتبأدبوئنظر:،201،301القرآنم!ئمكلتأويل

.501القرآنمثكلتأويل:ينظر

http://www.al-maktabeh.com
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أنواعهوتميزتأركانهاستقرتأنإلىطويلةبمراحلمرتبلصورهتحددولمالمجازأنواع

القزوينيوالخطيبكالسكاكيالبلاغةعلماءمنبعدهجاءومنالجرجانيالقاهرعبديدعلى

وغيرهم.

جاءماالاستعارة"ومن:قولهقتيبةابنعندالاستعارةمعاختلطتالتيالصورهذهفمن

/عمرانآلا(!خلدوننجاهئهمآدئررخموفنيآئتقحتوبموالهئمآلذينوآقا!:تعالىاللهقولفي

موضعالرحمةتوضعوقد،برحمتهكانإياهادخولهملأنرحمةوشقاهاجنتهيعني1107

زخمته!تدئبتنبمثراآلرتخآلذهـيرلييلؤممؤ!:تعالىقال،برحمتهينزللأئهالمطر

5511الإسراء/1(ربئرخمؤخزآينتغيكونأنتتملؤ!قل:وقالالمطريعني157/الأعراف1

.(1)"رزقهمفاتيحيعني

اللهقالبه،يكونالقوللأنالقولموضعيوضع،اللسان:الاستعارة"ومن:قالثم

الشعراء/ا(!آلأيخينلنفىيمحذقيل!انذ!ؤآتجعل:-آل!ثتلأئمغليه-براهيمإعنحكاية-غ!ؤجل-

تعالى:اللهقاليذكر:الشريفلأنالشرفموضعيوضحالذكرومفحسنأ،ذكرأأي184

كفهاالشواهدفهذه،(2)"لكمشرفالقرآنأنيريد144/الزخرفأ(ؤلقؤمكلوتجرلكته،4!

البلاغة.علماءعندالمعروفةوعلاقاتهالمرسلالمجازصورمنمعدودة

.العربعندالاتساعوصور()ثعلبيحعىبنأحمد-العباسأبو-5

صورمنكثيرةأمثلةذكرهـ(2و1)تثعلبيحىبنأحمدالعباسأبوجاءوعندما

أبيبننزقييرقولفمنها()الاستعارةعنوانتحتالعربعندالكلامفيالمجازأوالاتساع

شفخى:

قشغيمأئمزخققاأئقتخيثتذىكثيزةبيوتأتئظزؤتئمقشذ

مالك:بنشمسفيشرأتأتطقولومثله،للمنيةزخل"ولا:ثعلبقال

(1)

(2)

.061ص،القرآنمشكلتأويلينظر:

.151،111القرآنمثكلتأويل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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تققلتلهزدبغطيمفيقرةإدا

.(1)"فمولاللمنيةنواجذولا:قال

العربيةاللغةفيالمجاز/الأولالفصل

الضؤاجلثائقتاياأفؤا؟تؤاجذ

.العربكلاممنكتابهفياختارهاالتيالمجازوصورالمعتزبناللهعبد-6

ومنالكريمالقرآنومنالعربكلاممنأمثلةهـ(2و6)تالمعتزبناللهعبدونقل

المتضمنةالأمثلةلهذهودقيقصائباختيارعلىدلتآكأيتةعت!،زوالصحابة-خير-النبيأقوال

والتجوز.التوسععلىالشريفةاللغةهذهقدرةمنهايفقمبليغةلمجازات

وقوله،124الإسراء/1(آلزخمؤمنآلذقيجناحلهماؤآخفق!!:تعالىقولهفمنها

(2)(يؤبرععيرعذاهمبيأيخهثمأؤ!:تعالىوقوله،14/أمريم(لثميصاآلرأئ!ى!ؤآشتغل:تعالى

)جناحفيفهيالأمثلةهذهفيالمجازيالشاهدموضعإلىالمعتزابنأشاروقد،155/الحجأ

ووهمالثانيفيأصابوقد،الاستعارةمنجميعأوعدها(عقييم)يويموفي()اشتعلوفيالذذ(

التواضععن(كنايةآلزخيةمنآلذذلهماجضاحؤآخعقى!:عبارةإنإذوالثالثالأولفي

هوكماالزمانيةعلاقتهعقليمجازفإئا(مجقيويؤ2!:تعالىوقولهاستعارةوليستللوالدين

بينالقمصي!كرجلالناسخير-خية-:النبيقول"ومنه:قالثم.البلاغةعلماءعندمعلوم

قحمةتذقستحتىماشيتكمضموا:وقولهإليها،طازهيعةشيىكلما،اللهسبيلفيقزليمه

اليشاء")و(.

سفرتاعمطفواإذا"كانوا:فقالقومأؤض!أعرابيأأنالعربعندالمجازصورمنوأورد

ضفرت:فقاللهصديقعنأعرابيوشيلالجمام،قغربالسيوفتصافحوا!اذاالسهامبينهم

.(4)"بمائهاكانتوجوهواكفهزتامتلائها،بعدوبينهبينيالودمجياب

المنصورقولفمنها:،التابعينعصرعنأيضأوالتوسعالتجوزهذامثلالمعتزابنونقل

(1)

(2)

(4)

.4،الثعرقواعد

.3،4،6ص،البديع:ينظر

.3،4،6ص،البديع:ينظر

.3،4،6ص،البديع:ينظر

http://www.al-maktabeh.com
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ولاحقفيأخمدماوالله:قال،بخيلأتكبلغني:(المدينة)قاضيالتيميعمرانبنلمحمد

قول"ومنها:قالثم،معلومهوكماالبلاغةعلماءعندالاستعارةمنكلهفهذا.(؟)باطلفيأذوب

:الاستعارةمن:أي،أشمع

(2)"ديروكلأخلافيمنوتشربسيوفهالمنايابأنيابتعض!

يعفر:بنالأسودقولأيضأالعربأقوالمنالمعتزابنونقل

القطيراليربكتطقحولاواجتيبهمقومكحقوقفأد

ذا:غيرفيوالفطيربمستحكم،ليسالعجينمنالفطيرأنكما،بالمحكمليسأراد:قال

طفيل:وقال،يدبغلمالذيالجلد

الزخلسنامهاتحتمتقتاتناجيهفوقيكوليوجعلت

الهذلي:ذؤيبأبووقال

آطفازهاآنشتتالقيثةوإذا

لبيد:وقال

ؤلهز؟،كشفتقذلييحؤغذاة

تئقعلاتميقهكلأئقيت

رقامقا)3(الشماليبتدآضتختإذ

.العربكلامفيالمجازأساليبمنلصورالطبريجريرابنبيان-،

أؤث!ك!الو:تعالىقولهعلىهـ(310)تالطبريجريربنمحمدجعفرلأبيتعليقوفي

قولهوجهفما:ئلقالقانفإ":لقا،611/البقرةأ(يحرتهئمزبحتفمابأتهذئآلضحنتةآشتزؤأأتدين

خاطبتعالىاللهإن:قيلتوكس؟!أوتربحمفاالتجارةوهل!وتحرتهتم!فماتيبحت:تعالى

(1)

(2)

(3)

.31البديع

.أوالبديع

.15،11البديع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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بينهم،المستعملةوبلغاتهمبعضآ،بعضهمخطابمسلكإياهمخطابهفيفسلكعربأ،بكتابه

ذلكونحو،بيعكوخسر،ليلكونام،سعيكخابلآخر:القائلقوللديهمفصيحأكانفلما

الكلاممنمنطقهمفيهوبالذيوخاطبهم،قائلهيريدماسامعهعلىيخفىلاالذيالكلاممن

الليلفيالنومإنكما،التجارةفيهوإتماالربحأنمعقولأكانإذ(يحرتهثمفمازبحت!:فقال

ذلككان!ان(تجارتهمفيربحوا)فما:يقالأنعنذلكبمعنىالمخاطبينبفهمفاكتفى

.(1)"معناه

الاتساعمنالنوعبهذابعضأبعضهمخطابفيالعربمسلكأوضحقدالطبريأنفترى

هووهذاظاهرهخلافعلىالكلامكان!انفهمهعليهميخفىلاذلكوانالكلامفيوالتجوز

الفضل.هذافيذكر؟بصددنحنوالذيالعلماءعليهنبهأوأشارالذيالتوسح

.العربكلامفيالمجازأساليبمنلأنواعوبيانةالأنباريابن-8

العربلدىالكلامفيوالتجؤزالتوسعمسألةفيالعلماءلدىالتوكيدهذامثلوتكرر

العرتأوقذتي"إتما:قولهقطربعنهـ(32،تالقاسمبن)محمدالأنباريابنلناتقلإذ

ليدلواالشعرجزاءأفيزاحفواكما،كلامهمفياتساعهمعلىيتدلواالواحدالمعنىعلىاللفظين

.(2)"والإطنابوالإطالةالخطابعندعليهمتضيقلامذاهبهوأن،عندهمواسعالكلامأنعلى

:قالئم"بالجنةوأبشرياركبياللهخيل"يا:قولهمالعربكلاممنالأنباريابنوأورد

ثم،مقامهمالخيلوأقيمتالفرسانفحذف،بالجنةوأبشروااركبوااللهخيلفرسانيامعناه

الخيل،نرسانركب:يريدون،الشامإلىخيلركبت:تقولوالعرب،الخيلإلىالفعلصرف

.الإيفاقيخطأإذ،ميليغيرخيلالزوعإلىمنهمزيمتت:الأعشىقال

والذقث!،القرع؟ذ!ثلمنذلكيخطأ!ائماالوتر،فيال!فيمفؤقيوضعأن:الإيفاق

")و(.الخيلفرسانركبيعنيخيل(:)ركبت"ومعنى

(1)

(2)

(3)

.1/713البيانجامع

.8الأضداد

.2/001،101الناسكلماتمعانيفيالزاهر

http://www.al-maktabeh.com
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)جاء:"معناه:قالبآبدة،فلانجاء:قولهمالعربعنوردماأيضأالأنباريابنوذكر

.(1)"الوحشوهيالأوابدمنالحرفهذاواشتقاق(معكرةوحشةخصلةأوبكلمة

الأضدادثبه"ومما:فقالوالتجؤزالتوسعفيالعربأساليبمنآخرأسلوبأأيضأوذكر

نفسك،عندعاقليايريدون،عاقليا-بهاستهزؤواإذا-وللجاهل،عاقلياللعاقلقولهم

آئعزيزآنتإتفذق!آثصيرعذالهبيقزآيحيوءتؤقصئوأثم!:-وتجلغر-اللهقال

كريمأ،ولاعزيزأفلستعندنافأمانفسكعند:ومعناه،14و،48/الدخانأ(!آت!ريم

آنيهيرلأتنت!إتف:بقولهمشعيبأشعيبقوممخاطبةفيحكاهفيماغؤخلقولهوكذلك

الشاعر:وقال،نفسكعندالرشيدالحليمأنت:أوردوافقد18،أهود/(آلرمثيد

رييقاأشؤأتأسقتمإثكحليميال!يدنافقلت

.("اليسفيهفأنتعنديفأفا،نفسكعندحليمياأراد:

كلامها.فيالعربتوشعلأسبابالكاتبوهبابنتعليل-و

هذاأسبابغفلئمكلامها،فيتتوشعالعربأنهـ(335)تالكاتبوهبابنوأكذ

منأقلألفاظهملأنالعربكلامفيإليهااحتيجفإئماالاستعارة"وأما:فقالعندهمالتوسع

رتما،كثيرةبعباراتالواحدالمعنىعنيعبرونفهم،لسانهمغيرلسانفيهذاوليس،معانيهم

موضعفيذلكبعضاستعملواورتما،غيرهوبينبينهمشتركةكانتورثماله،مفردةكانت

والمجاز")ر(.التوسععلىبعض

.العربعندالمجازأساليبمنأخرىأنواعأذكرالحاتمي-51

العربعندالتوشعمنآخرنوعأهـ(388تالحسنبنمحمدعلي)أبوالحاتميوذكر

،الاتساعطريقعلىغير؟عنبالشيءالعربتكييأن"هو:فقالغيرهعنبالشيءالكنايةهو

(1)

(2)

(3)

.2/202الفاسكلماتمعانيفيالزاهر

.852ضدادلأا

.421ص،البيانوجوهفيالبرهان
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الأخيلية:ليلىقالت،البدنتريدفإتماالثوبالعربذكرت!اذا:الأصمعيقال

المنقزاالنعاتمإلاشتهآلهاتزىفلايخقافيبأثؤابزقؤها

:أيثوبأ،بنيهأوسعفلانويقالخفافأ،عليهاصارواأي،يخغافيبأجسابمزقؤها:ومعناة

وأنشد:،الخفقواسعكانإذا:الرداءغفروفلانمعروفأ،عندهأكئرهم

(1)"الماليرقابلصحكيهغيقتضاحكأم!بتإذاالزداءغفر

المجاز.علىجابىالعربكلامأكثرأنفيجتيابنمذهب-؟أ

المجازعلىجالياللغةهذهأكثرأنإلىهـ(392تعثمانالفتح)أبوجتيابنوذهب

التبسالعزيزالكتابمنآياتتفسيرجهلمنكلامرد؟معرضفيوذلك،الكلامفيوالاتساع

أكثرهااللغةهذهأنذلك"وطريق:قالإذ،تجسيمأفظنوها،عليهم-جنيابنرأيفي-فهمها

الذينالقوموكانكذلككانتفلما،الحقيقةعلىمنهاالشيءيخرجوققماالمجاز،علىجاو

يألفوتهمامجرىبها،خطابهمجرىأنحائها،وانتشارمذاهبها،بسعةالناسأعرفبهااو!طوخ

استعمالها،فيوعادتهمعرفهمحسبعلىبهالهمالمخاطبأغراضوفهموامنها،ويعتادونه

قولهفكذلكبه،وقرنهإليهبالإضافةأيهذا،جنبفييصغرالأمرهذا:يقولونأنهموذلك

أضفتإذااللهوبينبينيفيما:أيلم56الزمر/أ(ألئوجنبثقفرظتمابخحئرقغنى!:تعالى

.(2)"ضعبمجرىبعضهجرىاتساعآأعملهكان!اذا،إيايونهيهأمرهإلىتفريطي

هذهومنالاتساعمنفيهالماالمجازبابضمناللغةأبوابمنكثيرأجتئيابنوغذ

السعةمنففيه،الطريقيطؤهمفلانبنو:قلتإذاأتكترى"ألا:قالإذ،الحذف:الأبواب

لبنيالواطئالطريقعلىأخذناهذا:علىفتقولؤلهؤة،تضخبماؤلهؤةتضخلاعماإخبارك

بنيوتقول،إليهمأدثا:أي،فلانبنيطأبناطريقويا،بالطريقموطوئينبقومومررنا،فلان

هذاعنالاتساعوجهإلىترىأفلا،لهبأضيافهالطريقطئةفيرغبةالمارةسننعلىبيتهفلان

المجاز")3(.

(1)

(2)

(3)

.2/11المحاضرةحلية

.42،/،الخصائص

.4كاه/2الخصائص

http://www.al-maktabeh.com
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.الواحدةالمفردةفيالعرباتساععلىوتوكيدةالعسكريهلالأبو-؟2

استعمالتتيعفيالعربأنهـ(3و5تاللهعبدبن)الحسنالعسكريهلالأبووتتن

عندهميكثرثم،المجازيالمعنىإلىاللغويالحقيقيمعناهامنفتنقلهاالواحدةالمفردة

وحقيقتة،توشع،بليغبأتهالمتكلم"وتسميتنا:فقالكالحقيقةيصيرحتىالمجازيالاستعمال

ح!غةم!:تعالىقال،محكمةأفعالهأنوتعني،محكمرجلفلان:تقولكما،بليغكلامهأن

كثرةأنإلا،الحكيمصفةمنيجعلهاولمالحكمةصفةمنالبلاغةفجعل،15القمر/ا(بخلغة

المزادةتسميةجعلتأنهاإلىبالإضافة،كالحقيقةبليغبأنهالمتكلمتسميةجعلتالاستعمال

النجو،:ذلكومن،مجراهيجريوماالبعيروهو،المزادةحاملالراويةوكأنكالحقيقةراوية

ذلكق!قيئ،لأرضاعنالارتفاعوالنجوة،بنجوةاستتر،الحاجةقضاءأرادإذاكانالرجللأن

:يقالكماينجو،ذهب:فقالواوصرفوة،كالحقيقةفصارلهاستعمالهمكثرثممجازآنجوآالشيء

.(1)"الحاجةلقضاءالأرضمنالبطنوهو،الغائطإلىصارإذا،يتغؤط

ماتضمنتالعربكلاممنوافرةأمثلةأوردالعسكريهلالأباأنبالذكرالجديرومن

طرقكثرةعلىالأمثلةكثرةدلتإذوالخطباءوالشعراءالأعراببهاوائ!غبهتؤشغماأوتجوز

.(2)هيفمآخذهمولطفلديهمالقول

كلامها.فيالعربلاتساعكتابهفيعقدهاالتيالمجازوأبوابفارسابن-؟3

نقلعلىالتراجممنأحدقدرةعدمهـ(3و5تأحمدالحسين)أبوفارسابنوعلل

المجازفيتث!يعغلم"العجمولأنالعرببلغةنزللأنهالأخرىالألسنةمنشيءإلىالقرآن

خماتة2منقؤمخافنئوإقا!:ثناؤهجلقولهتنقلأنأردتلوأثكترىألا،العرباتساع

الذيالمعنىعنمؤديةالألفاظبهذهتأتيأنتستطعلم158/الأنفال1(ل!وأاتئالزطقأنئذ

قوموبينبينككانإن:فتقولمستورهاوتظهرمقطوعهاوتصلمجموعهاتبسطحتىأودعته

بالحربوآدئهملهم،شرطتهمانقضتقدأنكفأعلمهمونقضأخيانةمنهمفخفتوعهد،هدنة

.،كا!الصناعتينكتاب(1)

.27،280،281،282،283و،2،5،2،6،2،7،2،8الصناعتينكتابينظر:(2)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ونظومهاالعربسننفييوجدفهل:قائلقالفإنسواء،علىبالنقفىالعلمفيوهمأنتلتكون

يقابلأويضاهيأنمنوأرفعأعلى-ثناؤهجل-اللهكلامإنلهقيل؟المجرىهذايجريما

!!!؟ولسانلغةكلخالق،الأعلىالعليئكلاموهوكذلكيكونلاوكيف،كلامبهيعارضأو

ذلكأمكنهومالاعتاصنقلهمريدأرادلوالذيبالكلامويأتونإيماءيومئونقدالشراءلكن

.(1)"اللفظمنوكثيرالقولمنبمبسوطإلا

فيهفأوردوالسببالمجاورةعلىالأشياءبهات!قىالتيللأسماءبابآفارسابنوعقد

:السحابتسميتهمذلك"ومن:قولهذلكألطفومنالعربعندوالاتساعالمجازمنأنواعأ

شاعرهم:قالسماء،النبتشمواأنإلىذلكوتجاوزواسماء،والمطر:سماء،

يخضاتا"كاتواؤإنزغيتاةقؤبمبأزضيى4اق!لاترذإذا

أحمرابنقال،الندىعنوالنبتالنبتعنالشحملأنتدئ،:الشحمسمواورتما

الباهلي:

ؤتخذزاضتيهلهيالتذىتغقىالتذى9به"تضيرالقزيائغذابكثؤلي

منكثيرةأنواعأتضمنتكلامهمفيالعربسننمنأخرىأبوابآفارسابنوغزض!

التعجبأوالتعجبإلىحقيقتهعنالاستفهامخروجفمنها،لغتهمفيلاتساعواالمجازأساليب

ايخيهئم(تقد!قروأقوق!آدئهى!غكيف!:تعالىقولهمنهانختار(2)التوبيخوإلىالنفيإلى

مثل:واتساعآمجازآالعربلغةفيالخبرإليهايخرجالتيالمعانيومنها،186/عمرانآل9

التعظيم،أو،النهيأوالأمر،أو،النفيأوالإنكار،أوالتمنتيأوالتعجب!ارادةالخبرإطلاق

:قالخاضق،فصليفيسنعيرضهمقا)و(والتبكيتالإنكارأوالوعيدأوالوعد،أوالدعاء،أو

كقولهوطلبدعاءوالمعنىخبرأاللفظويكونشرطأ...والمعنىخبرآاللفظيكون"ورتما

(1)

(2)

(3)

.41،42الصاحبي

.51،061وص،الصاحبي:ينظر

.9،1،081ص،الصاحبي:ينظر

http://www.al-maktabeh.com
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بابآوعقذعاذثم،(1)"اتعأف:معناها5/الفاتحةأ(!تثتعينوإيآكلغبهإياذ!:تعالى

كالتفجعوالاستفهامالاستخبارإليهايخرجالتيالمجازيةالأغراضفيهذكرللاستخبارخاضآ

والإفهاموالعرضوالإنكاروالاسترشادوالتسويةوالتقريروالتوبيخوالتفخيموالتبكيت

.(2)والتعجبوالتحقيقوالإخباروالنفيوالتكثير

معالبإلىالأمرخروجالعربكلامفيالواردةالمجازأساليبمنأيضآفارسابنوذكر

والتعجبوالتعجيزوالندبوالتكوينوالتسليموالوعيد،المسألة:وسضاةكالدعاءمجازية

والخبر)3(.والتحسير،والتلهيفوالوجوبوالتمني

الذكورلجماعةأوالمفردالمؤنثأوالمفردالمذكربلفظيأتيللخطابآخربابآوعقد

بابآعقدثم،العربكلامفيالتوسعأساليبضمن(4)"رخآمجاز"وهذا:عنهقالوالإناث

كقهفذلكجماعةبلفظاثنينعنأوجماعةبلفظواحدعنعبر"فإن:فيهقالالتجوزلهذاآخر

العاموباب(،)الاستعارةبابالمجازموضوعضمنكلامهافيالعربشتننمنوذكر،(5)"زاجم

(8)الحقيقةفيبفاكلليسماإلىالفعلإضافةوباب،(")العامبهيزا؟والخاص،الخاصبهيزاد

بابآالأبواببتلكوألخق،واثنانواحدبهيزادالجمعوباب.(9)الجمعبهيزادالواحدوباب

جنتا(وإنكنتتم!الهئناؤه-:جل-كقولهالواحد،بصفةالجميعتصف"العرب:فيهقالآخر

.أخرىأمثلةلهوذكر(15)"جماعةوهمجنبأ:فقال،16/المائدةأ

(2)

(4)

(6)

(،)

(8)

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

79

84

88

88

04

180،1.

.184إلى1

.186إلىأ

و،ا.،أ

1،1،9.

211،2.

211،2.
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عنوانآفارسابنلهعقدآخربابأيضأوالمجازالاتساعفيكلامهمفيالعربسننومن

وجماعةجماعةتذكر"العرتأنهوآخروعنوانأ(1)الجميعبلفظالواحدمخاطبةباب:هوآخر

.(2)"الاثنينبلفظعنهماتخبرثموواحدأ،جماعةأو

:فقالآخربنوعأردفهثملأحدهما)3(،وهوإليهماالفعلينسبالشيئين:بابأيضأومنه

.(4)"منهملواحدوهوالجماعةإلىالفعل"وينسبون

بلفظالواحدأمروبابلهما)5(وهواثنينأحدإلىالفعلنسبةفيآخربابأفارسابنوعقد

المستقبلوبلفظمستقبلأوراهنوهوالماضيبلفظيأتيللفعلبابآأفردثم،(،)الاثنينأمر

بلفظيأتيالفاعلأنإلىوأشار(8)الفاعلبلفظيأتيللمفعولآخربابأوأضافماضيى)"(،وهو

.(15)"منهيكونأوفيهيقعبماالشيءوصفالعربسنن"ومن:فيهقالآخربابآثم،(9)هبالمفعول

وإقامةالمصدر)21(،مقامالفاعل!اقامةالأمر)1؟(مقامالمصدرإقامةفيآخربابآوعقد

بعضذكرعلىالعرباقتصارفيآخربابآفارسابنعقدوكذلكالمصدر)و؟(مقامالمفعول

1)

2)

5)

8)

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

ص،الصاحبي

2،220.

2،220.
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/علاقتهالمرسل)المجازبالبلاغةعلماءعنديعرفماوهذا(1)هلكيريدونوهمالشيء

كلامهمصيجريمافيآخروبابأبأحدهما)و(عنهمايعبرللاثنينآخربابأوعقد،(الجزئية

،(4)للإعارةآخروبابأ،(و)السكاكيعندالتهكميةبالاستعارةيسمىماوهو،والتهكمالهزءمجرى

خلالمنفارسابنأظهر(5)للكنايةوبابأ،البلاغةعلماءعندالمكنيةبالاستعارةيعرفماوهو

معانيهمعنالتعبيرإلىوميلهمالعربكلامفيوالتجوزالتوسعمقدارالمتنوعةالأبوابهذه

أعني:المسلكهذافسلكواأرادوهابلاغيةولأغراضأيضأمتنوعةوبطرقالمجازبأساليب

إليها.للوصولالمجاز(طريق)سلكوا

فيسننهاوعلىالعرببلساننزلإتماالكريمالقرآنأنإلىيشيركلامهأثناءفيوكان

)الحقيقة:بهمايقصد-البابينهذينتصفنقدالعزيزالكتابوأنالكلامفيوالتخؤزالتوشع

عليهمحخةالقرآنهذاليكونومخاطباتهاأشعارهافيالعرب"وسلكتهما:قالوالمجاز(،

يسلكونها")،(.التيوبالسننيعرفونهاالتيبالحروفجاءاثهمعبمثلهالإتيانعنعجزهمفي

القرآنيالمجازأنواعبعفرعلىالرضيالشريفوتعليقاتتعقيبات-؟4

.الكلامفيالعربطريقةعلىالسائرة

الحسينمحمدبنالحسن)أبوالرضيللشريفتعليتيعلىالباحثيقفوعندما

عرب!ما"ؤهذاآغحئيفجدوق!آقهآلدىتا!مل!:تعالىقولهفيهـ(406ت

المعنىواختياروالتوشعالتجؤزفيالحكيمالذكرآيروعةلهتتخقى3011/النحلأ(تجبن

استعارة"وهذه:فقال،بهتجوزتفيماالعربطريقةعلىالجديدضحقهافيللكلمةالمناسب

وذلك،بهالكلاميقعالذيالمخصوصالعضولاوطريقتهالقرآنجملةههناباللسانالمرادلأن

)1(ينظر

)2(ينظر

)3(ينظر

)4(ينظر

)5(ينظر

)6(ينظر

.152ص،الصاحبي:

.253ص،الماحبي:

.525ص،الصاحبي:

.752صالصاجي،:

.062ص،حبيلصاا:

.أو1،8و7ص،الصاحبي:
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الشاعر:قال،قولهأيفلانلسانهذه:القصيدةفيالعربيقولكما

تجيناأنكتب!ي!خوماوجنتإليناتهديهاالسوءي!ان

السوء.مقالة:أي

الآخر:قولومثله

جكيمجوفيفيبأتاوددتمتيكاني!الخعلىتدفت

الأعضاءعلىلاوالكلامالفعالعلىيكونإنماالندملأنمني،سبققولعلىأي:

.(؟)"اللسانعنويصدرباللسانيكونإنمالاتهلسانأالقولشقيئ!اتما،والأعيان

لحاقأأسزغكن،لأزواجه-خبرر-النبيقولفيجاءماالتوسعاتأجملمنولعل

أئهن"والحديث:فقالهـ(406)تالرضيالشريفأوردهوالحديثيدأ،أطولكنبي

توفيتأنإلىيدآأطولأتهنينظزنتتذازغنجعلنالقولهذا--!ررمنهشمغنلخا

فعلمنالمعروفكثيرةوكانت،منهنتؤقيمنأولالأسديرباببنجحشبنتزينب

وكنايتهالمعروفوبذلالبزكثرةاليد()بطولأرادإتما-لخيهآلفتلأةؤآلمثتلآم-اثهحينئذ

يعطيهمايكونأنالأغلبلأنواتساعمجازاليد()طولبهذاعن-غليوآلقتلأةوآلمتئلآم-

نأالأكثرفيكانإذاليدباسمالنيلفسفى،بيدهذلكيعطيهأنوالبزاليرفدمنغيرةالإنسان

.(2)"اهيلعومجتازأبهامدفوعأيكون

.العربكلامفيالمجازأنواعلبعضرالمرتضىالشريفتفسير-؟5

قال:إذ،(ـه436ت،الحسينبن)عليالمرتضىالشريفذهبذلكمثل!الى

آزحموهوثكئمألتةتغعرآئؤممك!لعتئزليبقاذلآ!:تعالىقولهعنسائلسألإن

اليومخققيتم:فقال-ألمثتلآئم-غليهيوسفعنحاكيأوا2ايوسف/(!ألزحعب%

به:المراد،()اليومذكرإن:الجواب؟أوقاتهممستقبلجميعفيعنهمالعفوأراد!اتمابالقول

(1)

(2)

.1،961و5ص،البيانتلخيص

.961-او5القرآنمجازاتفيالبيانتلخيص

http://www.al-maktabeh.com
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والشهوروالأياماللياليعلىالمشتملكلهالزمانموضح)اليوم(فوضع،الحينأو،نالزط

تعجزكمافاليوم،العلمفنونعنالجوابفيتقصركنتقد:لغيرهالعربييقولكما،والسنين

القيس:امرؤوقال:كلهالزمانباقي:()اليوميريد،مشكلةعنتتوقفولامسألة

شايخليشغليفيشربهاغنامزأوكنثالخمزليئخفت

وايخليولااللهإثمأصمنفستحقبغيزأشزفيفاليوتم

الآخر:قولومئله،بعينهيومأيقصدلم

تتيا)1(تناكانواقنتتتعواليومتغبالناكانمنيرخمنااليوتم

كلامها.مفاخرمنالمجازتفذالعربأنفيرشيقابنمذهب-؟6

منوتعذةالمجازتستعملماكئيرأ"العرب:(ـه456)تالقيروانيرشيقابنوقال

.(2)"اللغاتسائرعنلغتهابانتوبه،البلاغةورأس!الفصاحةدليلفإثهكلامها،مفاخر

...ضرورةليسودلالةاقتدارأالكلامفياتساعهممنهيإتما"الاستعارةأنوذكر

واتساعأ")و(.مجازأاستعاروافإنما

علتاآقالمىتآتها!:تعالىكقولهكثيرةألوانأوالمجازالاتساعهذامنرشيقابنوأورد

الطيرفأما،والملائكةوالجنالإنسالناطقالحيوان"وإتما:قال611/النملأ(آلطترضنطق

غؤجل--اللهكتابفيومثلهأحد،يحصحىأنمنأكثروهذا،واتساعمليحمجازولكنهفلا،

العتابي:قولذلكومنكثير،

الغصالهيرالقحبحفيتكلتمحتىساهرةبجؤاليينياليلة

لهاكلامولاكلامآ،للعصافيروجعلفيها،يسهرإتماالمجاز،علىساهرةالليلةفجعل

.(4)"الحقيقةعلى

(1)

(2)

(3)

(4)

.1/452،453المرتضىأماليينظر:

.1/265العمدةينظر:

.1/2،4العمدة

.26،/1العمدة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.العربكلامفيالمجازاستعمالكثرةعلىالجرجانيالقاهرعبدتأكيد-؟،

العربعندالكلامفيوالاتساعالمجازكثرةهـ(471)تالجرجانيالقاهرعبدوأكذ

الأعمفييدوراتساعهعلىأتهإلا،غايةإلىلاوتقتنأاتساعأالضربلهذاأن"اغقئم:فقال

والمجاز")؟(.الكناية:شيئينعلىالأغلب

القرآنفيالمجازمنالنوعهذاكثرةأيضأذكرالعقليالمجازلموضوععرضوعندما

وعبد،العربلغةفيمستعملسائغوالتوشعالتجوزمنالنوعهذاأنذلكفمعنى،الكريم

أكذفعللهيثبتلالماجميعهافيالفعلإثباتعلىالأمثلةأوردأنبعدالجرجانيالقاهر

ومبينأومفسرأشارحأذلكئؤكذاستقزثم،السببمعنىعلىإلايحمللاالإثباتهذاأن

تصت!فيترى"وأنت:فقالالنوعهذاكثرةبتأكيدالقولإلىعادحتىالتوسعهذامنضروبأ

وذلك،فاعلةتكونأناستحالةمعالريحإلىالهلاكإضافةعلىاللفظفيهجرىماالقرآن

نملموأ2قؤحرثآضتهابمتيخبهاصررلجصضثليئتالذآثحمؤؤ؟آهذفيي!فقوققاقثل!:-ل!ؤغ-لهقو

.(2)"ريثكذلكوأمثال111،/عمرانآلأ(قآققضتاجآنفسصهتم

مجاز.أكثرةالعربكلامأنفيالبطليوسيال!ي!ئدابنمذهب-؟8

وردوامحاوراتهمفيودارالعلماءتناولهقدالعربكلامفيوالتجوزالتوسعهذاوشيوع

إلىهـ(52أ)تالبطليوسيالسيدابنذهبفقدمنها،غمضماأو،أمثلتهبعضرأنكرمنقول

تتمفرلممنعلىمنهكثيرغمق!ولذلكالمعانيإلىوإشارةمجازأكثرةالعرب")كلاتمأن

ملابسةبينهماكانإذاالحقيقةعلىلههوليسالشيءإلىالشيءتنسب"العربأنوذكر

منهوولامقامدثهوليس،411إبراهيم/أ(مقاىلمنخائذلف!:تعالىكقولهومجاورة

.(4)"عنديمقامهأرادوإنما،تعالىصفاته

(1)

(2)

(3)

(4)

.52الإعجاز،دلائل

.33و،833،البلاغةرسراأ

.501الكتابأدبشرحفيالاقتفاب

.501الكتابأدبشرحفيالاقتضاب
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فيعندهمالف!تخقىالأسلوبهوالمجازأنفيالزمخشريمذهب-91

.الكلام

إلىالكلامتقسيمإلىالعلماءدعاالذيهوالكلامفيوالتجوزالتؤشغأنعرفناوقد

جعلهالتقسيمفهذا،ظاهرهغيراحتملماوهو،وخفي،الحقيقيالكلاموهوظاهر،:قسمين

الإتيانعنالعربعجزعلىالحججمنواحدةهـ(538تعمربن)محمودالزمخشري

لاالذيالظاهرأحدهماقسمينإلىتنقسمالعربيةكانت"لما:قالإذ،الكريمالقرآنبمثل

والإشاراتالكناياتعلىالمشتملوالثاني،ظاهرهغيريحتملولاسامعيهعلىيخفى

عنعجزهمليتحققبالقسمينالقرآننزلالعربعندالم!تحلىهوالقسمهذاوكانوالتجوز

نزلقلالقالوا:واضحألقهنزلولو،شئتمالقسمينبأقيعارضوة:قالفكأنه،بمثلهالإتيان

التجوز،عادتهمفمن،كلامهمفيالعربعامةعلىالقرآنفنزل!عندنا؟الم!تحلىبالقسم

ففي611/البقرةأ(1)(مجرتهختيبحتفمابأتهذىألضئنتةآشتزوأآتديئأؤثبهلث!:لقرآنافيومنه

بهالمشبهبذكراكتفواثمبالاشتراءالاستبدالشتةإذتبعيةتصريحيةاستعارة)اشتروا(لفظة

،التجارةإلىالربحأسندإذالسببيةعلاقتهعقليمجاز(تجارتهم)ربحتوفي)الاشتراء(

وأوجز.أبلغالعقليوالمجازالاستعارةاستعمالأنفترىالتاجرهوحقيقةوالرابح

.العربكلامفيالعقليالمجازوقوعكثرةعلىالسكاكيتأكيد-20

منالجرجانيالقاهرعبدإليهذهبماهـ(626تيوسفيعقوب)أبوالسكاكيوأكذ

حقيقةإلىتضافأخرىشهادةهوالقولفهذا،الكريمالقرآنفيالعقليالمجازوقوعك!رة

المجازهذاأن"واعلم:قالإذغيرهفيأوالنوعهذافيسواءالعربكلامفيوالتجوزالتوسع

611/البقرةأمهـومجرتهثمفماقيمحت!اله:-غ!ؤحل-قالالير؟،رتكلامفيالوقوعكثيرالحكمي

عندلههيماغيرإلىالأفعالهذهبإسناد1124/التوبةأإيختا!هوقذ؟تةارآيئحئم!:وقال

.(2)"العقل

(1)

(2)

المجمعمجلة!فحاتعلىمنشور،العربوتشبيهاتواستعاراتكفاياتمنالمنتخبالدائرالدرينظر:

.22و-228ص،الحسنيبهجة.د:بتحقيق1!كا8لسنة61مجلدالعراقيالعلي

.!كا،،العلوممفتاحينظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.العربكلامفيالمجازوجودعلىكثيرةبأمثلةئتزهنالأثيرابن-2؟

هذافيذاهبأإنكارها،المجازلمنكريمكنلاحقيقةعلىهـ(63،)تالأثيرابنوأوقفنا

هذافيالمرجع"إن:فقالومجازأتوشعأالعربكلامفيأنإثباتإلىعرضهالذيالحوار

نأفيهايوجدولم،المسمياتعلىالأسماءوضعهيالتياللغةأصلإلى-مجراهيجريوما

اللغة،واضعمنذلكيكنولمبحرأ،يسمىالجوادالرجلأنولاشمسآ،يسمىالمليحالوجه

.(1)"المجازيةالتوسعاتفياخترعهبشيءمنهمكلاختصولهذا،الوضعأصلفي

امرؤ"هذا:فقالالمجازيةالتوسعاتمنعدهاالتيالاختراعاتهذهمنأمثلةأوردثم

قبله،لأحدذلكيسمعولمالأوابد()قيد:قولهذلكفمن،قبلهيكنلمشيئأاخترعقدالقيس

فإن،الحربشدةبذلكوأراد،الوطيسحمي)الآن:حنينيومقالأته-جيه-النبيروىوقد

هذاعلىاللفظهذايسمعولم،استعارةالحربإلىفنقلالتنور،هوالوضعأصلفيالوطيس

فيأنالوجههذامنفأثبت(2)"ذلكمنشيئآذكرمااللغةوواضع-ر!"-النبيغيرمنالوجه

وتخؤزأ.توشعآالعربكلام

كلامفيالارتشافعذثمنهلالمجازأنفيالجوزيةقتمابنمذهب-22

.لعربا

أساليبالعرباستعمالدواعيكلامهمعرضفيهـ(751)تالجوزيةقيمابنوأكذ

علىلهممسلوكأ،وسبيلأالارتشافي،غذتمورودأ،ضئقلآعندهمكان"إئه:فقالالمجاز

قلوبهمتشاشةوخاتط،الحقائقمنأكثزصارحتى،كلامهمفيكثزولذلكانعكاف،سلوكه

،الخوارقفيهفأتواأغراضهإصابةفيباعهمواشتذ،فائقولفظرائقمعنىبكلمنهآلواحتى

")و(.ض!عازهموصارثازهمليالحقائقصارتحتىوأشعازهمخطتهمبهؤزئنوا

(1)

(2)

(3)

.1/159السائرالمئلئنظر:

.1،151هو/أالاثرالفلينظر:

.51،11القرآنعلومإلىالمشوقالفوائد:ينظر

http://www.al-maktabeh.com
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مناستنتجوهاالعربإلىمنسوبةأقوالومنأمثلهمنالعلماءعنأوردناةماكلوفي

المعانيعنالتعبيرفيحاصلالتوشعبأنالقولنستطيعالعربعنأثرلمااستقرائهمخلال

هوكماالكريمالقرآنفيواقعأمرالمتنوعةالمجازبأساليبالحاصلالتوسعوهذاكلامهمفي

عجزهمعلىالحخةهوبلسانهمنزولهوكان،بلسانهمترذالقرآنلأنالعربكلامفيواقع

فيهكانلماالكلامفيعادتهمغيروعلىلسانهمبغيرترذولو،منهببعضيىأوبمثلهالإتيانعن

عليهم.حجة

العلماءعنالنظروصرفناالمتقدمينالعلماءعننقلناهبماالفصلهذافياكتفيناوقد

وأصبىبه،يلحقأنيحتملوماأنواعهوبيانالمجازتحديدإلىانصرفوالأثهمالمتأخرين

أمثلتهتقغذتبعدماوخاضهمة،عندهمالم!فماتمنالعربكلامفيوالتوسعالمجازموضوع

هذامنآخرمكانوبحوثهمهذهولأقوالهم،الجرجانيالقاهرعبديدعلىأنواعهوتمئرت

علىالتأكيدوهوالكلاملهذاخاتمةيكونأنيصلحبعفماهنان!خلأنآثرنالكننا،الكتاب

معأ.والمجازاتالحقائقعلىمشتملانالعربيةواللغةالكريمالقرآنأن

علىمشتملانالعربيةواللغةالقرآنأنالعلويعندالمختارالمذهب-23

.والمجازاتالحقائق

اللغةأنهوعندناالمختارإن:فقالهـ(،4وت،حمزةبن)يحىالعلويذلكأكذوقد

جميعآ)1(.والمجازاتالحقائقعلىمشتملانوالقرآن

المجازوقوععلىالعلماءإجماعيؤكدانوالسيوطيالزركشي-25-24

الكريم.القرآنفيوكثرته

وقوععلىالعلماءجمهورإجماعهـ(119)توالسيوطيهـ(7و4)تالزركشيوذكر

.(2)الكريمالقرآنفيالمجاز

واقعأيضآفهو،العربلغةفيواقعالمجازإن"وكما:(ـهأ205)تالشوكانيوقال

(1)

(2)

.1/54الطراز

نفمه.بالتملل3/901القرآنعلومفيوالإتقان،2/552القرآنعلومفيالبرهان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الحقيقةبينيفرقلامنعلىإلايخفىلابحيثكثيرأوقوعأالجماهيرعندالعزيزالكتابفي

والمجاز")1(.

نارمنأشهرالقرآنوفيالعربكلامفيالمجازوقوع:يقولالشوكاني-26

علم.على

الربيةاللغةفيوكثرتهالمجازوقوع"فإن:بقولهذلكمنأبعدإلىأيضأالشوكانيوذهب

النهار")2(.شمسمنوأوضحعليمعلىناليمنأشهر

(1)

(2)

.32ص،لفحولادرشاإ

.32ص،لفحولادشاإر

http://www.al-maktabeh.com
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المجازيةالأساليباسعتعمالدواعي

والقرآناللغةفي

وذلكالعلماء،عندالكريمالقرآنفيالمجازأساليبلاستعمالاللازمةالدواعيتتؤغت

أمثلةمنعليهوقفواماوفيالعزيزالكتاببهانزلي!لاالعربلغةفيبحوثهمخلالمن

العزيز.التنزيلفيوشواهد

منواحدكلوأنومتنوعةكثيرةالعلماءذكرهاالتيالمجازاستعمالدواعيولكون

منهاكثيرأنوالحالتآليفوأشكالالعصورقزعلىتخفغتفقدتطير؟،وجهةمنتناولهاالعلماء

عندمنهاتكررماإلىوسنشيرالعلماء،نظروجهاتوفقعلىونوردهاتباعأ،عليهاوسنقف

تكررتالتيالدواعيهذهبعضفياللطيفةالإشاراتلبعضإغضاءغييرمن،مضهمالمتأخرين

المجازأساليبدراسةفيمنهاننطلقثابتةمنطلقالبلنجعلها،متنوعةوأساليببصيخعندهم

وردمافيوالتوشعالتخؤزوجهرؤيةفيمساعدأآخرأطرفأالمنطلقاتهذهولتكونالقرآني

الكريم.القرآنفيالمتنوعةالمجازأساليبمن

.العربكلامفيالمجازاستعمالدواعيمنمتنوعةأمثلةيذكرسيبويه-؟

معينة،أغراضفيتنحصرأنهانجدالمتقدمينعندالدواعيهذهمثلعلىالوقوفوعند

والاختصارالاتساعإلىاللغةأهلحاجةفيمنحصرةهـ(180)تسيبويهعندنجدهافمثلأ

سيبويه:قال،المجازيةالأساليبهذهاستعمالفيمكانهاتجدالدواعيوهذه،والاستخفاف

اجتمعت:كلامهفييقوللأته،اليمامةأهلاجتمعت:يقول،العربمنبهيوثقمن"وسمعنا

علىاللفظفترك،لليمامةاللفظفيجعلهإذاللفظفيالفغلفأتث،اليمامةأهليعني،اليمامة

؟05
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.(؟)"الكلامشغهفيعليهيكونما

العربيةاللغةفيالمجاز/الأولالفصل

مطز:وتقولوتطنآ،طفرأقطزتهم:يقولون-العربيعني-سمعناهم"وقد:سيبويهوقال

كما،الكلامسعةعلىرفعتهلثسئت!انالآخر،الوجهوعلىالظرفعلىوالنهاز،الليلقومك

جرير:قالوكما،قائموليله،صائمنهازة:قالوكماوالنهار،الليلعليهصيد:قال

بنائيمالمطيئليلوماونصتىالصمزىفيغيلانأثميالمينالقذ

الاسم.بعض!الينجعلهذاكلفيفكأنه

الشاعر:قالوكما

الساحمنمنحولبقعيرفيوالليلهقمي!ل!يلوقيدففيالنهارأقا

.(2)"بعضهأوالاسمجعلهأو،منحوتجوففيوالليلقيد،فيالنهارجعلفكأنه

النوعهذافيالاستخفافوطلبوالاتساعللإيجازالعربطقستيؤكدسيبويهتئقكولا

سرقث:تقول:فقالالشواهد،تلكمنالمتنوعةالأمثلةعنهمفأوردعندهمالكلامأساليبمن

وويذ،يومانعليهمجيذ:قيلكما،الكلامسعةفيالفعلعلى()الليلةفتجريالدار،أهلالليلة

فيهوإتما،والمعنىدرهمآزيدمعطيهذا:قولهممثالعلىيجريفاللفظعامآ،ستونله

لووكذلك...الكلامسعةفيعليهالفعلأوقعواأئهمغير،اليومينفيعليهوضيذ،الليلة

سعةفيهذامجرىأجريماومثل...الوحشاليوموصائدالدرقتم،اليوممخرجهذا:قلت

لاوالنهارفالليل،313أسبأ/(وآلتهارآلتليتكرتل!:غؤخل--قولهوالاستخفافالكلام

فيهما)ر(.المكرولكن،يمكران

(1)

(2)

(3)

.1/26الكتاب

ذكرفقدالهامشفيالعربمجازاتعلمفيالأدبجوهرمعدنمنالذهبعينوتحصيل،1/08الكتاب

الآخر:البيتفيوكذلكواتاعآمجازآبالنومالليلعنالإخبارجريربيتفيالاهد)أن:الشنتمريالإمام

ومجازأ(.اتساعأالسياجمنمنحوتجوففيباستقرارهالليلوعن،وسللةقيدفيبكونهالنهارعنالإخبار

.8و/االكناب
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؟70والقرآناللغةفيالمجازيةالأساليباستعمالدواعي/الثانيالمبحث

العربأنوذكر(1)(المعنىفيلااللفظفيالفعلاستعمال)باب:سماهبابأسيبويهوعقد

"فمن:قالوالاختصاروللإيجاز،الاتساعلغرضالكلاممنالأسلوبهذاكلامهافييجري

الاتساعفيلكذكرتيقا،ظرفغير)وكم(،،عليهضيذكم:السائلقولعلىتقولأنذلك

اتغولكته،يومينفيالوحشعليهصيد:المعنى!اتما،يومانعليهمجيذ:فتقولوالإيجاز،

:فيقول،؟لهولدكم:تقولأنذلكومن،ظرفغير()كمالسائلوضعأيضأولذلكواختضز،

.(2)"زجوأواتسعولكنهعامأ،ستينالولدلهوولدالأولاد،لهولد:فالمعنىعامأ،ستون

الكلامفيالاتساعلغرضلسانهمعلىالأساليبهذهمثلدورانمؤكدآسيبويهومضى

آقيئآتقرلهؤشل!:تعالىقولهوالاختصارالكلاماتساععلىجاء"ومخا:فقالوللاختصار

الفعلوعملفاختصر،القريةأهليريد:إثمالم،82أيوسف/آقتفتافيها(!تافيهاوآلعيرآلتئ

ؤآلئهايى(تكرآلليتل!:ومثلههنا،هاكانلو()الأهلفيعاملآكانكما)القرية(،في

والنهار")و(.الليلفيمكركمبل:المعنىوإئما،133اسبأ/

لايتئقعتماتئيقألدىكضثلي!فروأآلدينؤقثل!:تجؤجلقولهالاتساعفي"ومثله:قالثم

المعنى:!اتمابه،بالمنعوقشبفواداثما،تتيقبمايشئهوافلم1،11/البقرةأؤند%!إلأدعآبر

الكلامشغهعلىجاءولكف،يسمعلاالذيبهوالمنعوقالناعقكمثلكفروا،الذينوقثلقثلكم

!ائما،الطريقيطؤهمفلانبنو:كلامهممنذلكومثل،بالمعنىالمخاطبلعلموالإيجاز،

.(4)"الطريقأهليطؤهم

لاستخفافوالإيجازوالاتساعاإلىالعربميلليؤكدأخرىوشواهدبأمثلةذلكأردفثم

الليلة:الكلامسعةفيتقولكما،بعضهفيتعنيوأنت،فترفعاليومعليهسير:تقول"وقد:فقال

وكذلكوأوجز،اتعولكئه،الهلاليليلةالليلةأراد:!اثما،الليلةبعضفيالهلالوإتما،الهلالم

لغاتجميعفيكئيرعربيئهذاجميعفيوالرفع،اليومسيرعليهزي!يي:قالكأئهأيضآ،هذا

(1)

(2)

(3)

(4)

.1/108الكتاب

.1/108الكتاب

.1/108الكاب

.1/108،109الكتاب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


؟08

والإيجاز")1(.الكلامسعةمنلكذكرتماعلى،العرب

العربيةاللغةفيالمجاز/الأولالفصل

لغرضالعربفيهااتسعتأخرىصورعلىسيبويهأوقفصابلفحسبهذاوليس

فيوالأياماللياليمنكالظروفالأماكنمنالظروفأن"واعلم:قالوالاختصار،الإيجاز

وأفرسخان،:فيقول؟الأرضمنعليهليميزكم:تقولأنذلكفمن،الكلاموسعةالاختصار

هذاعلىيجري؟لأرضامنعليهصيدكم:قاللووكذلك،يومان:قلتكما،بريدانأو،ميلان

.(2)"المجرى

فيالسعةلأجلالعربكلامفي)حينأ(يكونعندماللمصدربابأكتابهفيسيبويهوعقد

النجم،وخفوق،الحاقيمقدتم:فيقول؟عليهزي!حيمتى:قولك"وذلك:كقولهوللاختصار،الكلام

علىولكئه،النجمخفوقوحين،الحاجمقذيمزمنهوفإثماالعصر،وصلاةلهلان،وخلافة

كثيرآ،عربيأكانأجمعرفعتهوان،فكذلك،؟عليهليميزكم:قال!انوللاختصار،الكلامشغه

عليه)ضيذمنبأبعدلاختصارواالكلامسعةفيهذاوليسظرفأ،()كمتجعلأنعلىوينتصب

.(و)(أماعستونلهو)ويذ(يومان

العربأنإلىفذهبمفعولأ)4(،المصادرمنيكونمابابفيأيضأسيبويهأوردهذاومثل

واتساعآ")،(.اختصارأتجريهأتهاأووالاختصار)5(،الكلامسعةعلىذلكتجري

لغرضالعربعنوردمقاأو،(")الكلامسعةفيجازماعلىالأمثلة؟ويولييكزروطل

مذاهبمنالمذهبهذالكتابهالقارئذهنفيرسخأنإلىوالاستخفافلاختصارواالاتساع

(2)

.1/511الكتاب

.1/221الكتاب

.1/411الكتاب

.1/711الكتاب:ينظر

.11،/1الكتابينظر:

.1/117الكتابينظر:

.1/169الكتابينظر:
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؟95والقرآناللغةفيالمجازيةالأساليباستعمالدواعيالئاني/المبحث

الأصلولأن،(؟)ودواعيهالمجازمطالبأهممنهوالذيالاختصار؟وهوكلامهافيالعرب

فيالعرببهتوسعتماهووالفرع،الحقيقةوأساليببألفاظالأشياءمعانيعنالتعبيرهو

تكونأنبدولابأنواعها،المجازأساليبومنها،القولمنمختلفةبطرقالمعنىعنالتعبير

أشاروقدالواحد،المعنىعنالتعبيرفيالاتساعهذامنأهدافأوهدفإلىرمتقدالعرب

وهما:الكلامفيالتجوزأوالاتساعهذاأهدافأودواعيأوأغراضمنغرضينإلىسيبويه

الخنساء:قولذلك"من:قال،والاستخفافالاختصار

!آذبارإقبالمهيفإثماأذكزتإذاحتىزتغتماتزتع

قائم،وليلك،صائمنهارك:كقولك،الكلامشغهعلىفجازوالإدباز،الإقباذفجعلها

:نويرةبنمتقموهوالشاعر،قولذلكومثل

قأؤتجغاأضاتمقاتجرتجولامهايلثبتأبينندفيريؤقاتغفيري

واستخقوا،السعةعلىجازولكنه،تجرتجبدهردهريوماأراد:!اتما،الجزعدهرهجعل

.(2)"واختصروا

.العربكلامفيالمجازلاستعمالأخرىأسبابأيذكرالجاحظ-2

منهتأنفأتهاالعربعنعرفماالكريمالقرآنفيالمجازاستعمالدواعيمنولعل

الجاحظ:قال،عنهالكنايةإلىفتميلوالقذعوالفحشوالفسولةالدناءةكألفاظوتهربوت!رفع

والمرفق،والجزحاضوالخشوالكليف،والمخرجوالمذهبالخلاءالغائطلموضع"يقال

.(3)"والقذعوالفخشةلو!فلاوالدناءةمنقزيهيملثسذ؟علىتدلكوهذا،واشتقاقكنايةذلككل

(1)

(2)

(3)

أهممنأن:المباركمازنالدكتورذكرفقد،61لغويوعيونحو،159الكريمالقرآنفيالإلجازينظر:

أنهايزعمونالذينالعربيةعلىالمفترينكلامبهاردالخصيصةلهذهألوانأوأوردالإيجازالعربيةخصائص

واخصارأ.إيجازآاللغاتأقل

.1/961الكتاب

.2و5/5الحيوان
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العربيةاللغةفيالمجاز/الأولالفصل؟؟5

المتؤضمأفسمواأستر،ذلكلأنالنخلدخلواالحاجةقضاءأرادواإذابالمدينة"وكانوا

ذهبيقولوا:أنمنهربأذلككل،النخلمنبعيدأكانوإن-النخلمنالقطعةوهي-الحش

.(؟)"كنايةفكلهوغائطوزبلوبرازورجيعنجومنسواهشيءوكلالخرءالاستملأنللخرء،

وأالفاحشةالألفاظمنوهربآللسترالكنايةاستعمالالكريمالقرآنفيجرىفكذلك

بهاالمتخؤزالكنايةألوانعرضعندسنرىماعلىأخرىبلاغيةوأغراضلدواعأوالقبيحة

الكريم.القرآنوفيالعربكلامفيالحقيقةعن

الاستثقالمنوالهروبللاستخفافالعربطلبسببئبئنجتيابن-3

كلامهم.فيالمجازطرقوسلوكهموالإطالة

الأمثلةخلالمنواضحأ-ودواعيهالمجازمطالبمنمطلبآ-الاختصاركانوإذا

لأجلالتفصيلمنشيءإلىهنايحتاجعندهمالاستخفافموضوعفإن،سيبويهساقهاالتي

منوهربتالجقةالعربفيهاالتمستالتيالأساليبأوالتعبيروأنواعفيه،التخؤزؤخهبيان

بهافيعبرمغتقلمعنىالموضوعةبالألفاظيؤتىأنالعربكلامفيالأصل:فنقول،الاستثقال

يستبدلونوأحيانأ،الأخفللحرفطلبآحرفمكانحرفأيستبدلونماغالبآكانوالكنهم،عنه

فتراهم،ذلكمنأكثرإلىالخفةطلبفيويذهبون،لأخفاالحركةإلىميلأحركةمكانحركة

الاستثقالمنوهروبآوالاختصار،للخفةطلبأذلككليفعلونوهم،الحرفعنالحركةينيبون

.الغرضلهذاالعربسلكتهالتجوزمننوعزعمنافيوهذا(2)والإطالة

أعرابيئعليئ"قرأ:قولهالسجستانيمحمدبنسهلعنهـ(3و2)تجنيابنلنانقلفقد

فقلت:فأعدت،طيبي:فقال،طوبى:فقلت،12والرعد/أ(مآبوحسنلهم!طيبى:بالحرم

ذلكعلىجتيابنعقبثمطي،طي:قالطو،طو:قلتعليئطالفلماطيبى،فقال،طوبى

عنطبعهنباكيفطيعأ،ولادمثأ،لاكرآ،جافيأتعتقدهوأنتالأعرابيهذاإلىترىأفلا:فقال

وما،تمرينولاقرالجقةالتماسعنطبعهثتىولا،التلقينفيهيؤثرفلمالياء،إلىالواوثقل

(1)

(2)

.1/333الحيوان

.1/80والعمدة،026والصاحبي،1،81،/1والأدباللغةفيوالكامل،،6-1/75الخصائصينظر:
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؟؟؟والقرآناللغةفيالمجازيةالأساليباستعمالدواعي/الثانيالمبحث

.(1)"ونجرهسليقتهإلىوتساند()طبعهشؤمهمعخقيإذابهطتك

واستبدالالكلامفيالخفةإلىالعربلميلأخرىلطيفةصورآأيضأجتيابنلناونقل

وميعاد()ميزانياءإن:قولهمذلك"ومن:فقالالخفيفةالأحرفمنبغيرهالثقيلالحرف

شكولا،معرفتهفيق!ئللاأمروهذا،الكسرةبعدالساكنةالواولثقلساكنةواوعنانقلبت

ماوانضماملسكونهما(وموقن)موسرفيواوأالياءقلبواوكذلكبه،النطقفيالكففةقؤةفي

بعدالساكنةالواوحالذلكفيحالهالأنالضمةبعدالساكنةالياءثقلفيتوففولاقبلها،

،(وقتت)شيدفيوكذلك،عليهلاستخفافاطلبويحدوإليهالحسيدعوأمروهذا،الكسرة

تجاوزوابلبآخر،واستبدالهالحرفعمدبهمالأمريقفولم؟(2)(أيشوشويتطتأ،)وطويت

وغحزرشل:نحوإسكانهم"ومنه:جنيابنقال،"منهاأخ!بأخرىالحركةاستبدالإلىذلك

دونوالمكسورالمضمومفيذلكواستمراروعصروكبدوكي!وغيتموكرموطرفوغضد

بعضهاواستثقالهم،الحركاتذوقهمعلى-وأختهاالفتحةبينبفصلهم-دليلأدذالمفتوح

منالمحتقراليسيرالقدرهذافيالنظرلإمعانهمإلاونحوههذافهلالآخر،واستخفافهم

.(3)"؟الكلامجملةمنالكلمةبل،التوامالحروفمنفوقهبمافكيف،الأصوات

عنالحركةأنابواإئهمحتىالعربيحدووالتماشهالاستخفافطقسبيزالولا

الحرفتحذفأن"هو:عندهمالمذهبهذاموضحأهـ(392)تجنيابنقال،الحرف

كقوله:،عليهودليلةعنهنائبةقبلهالحركةوتقز

الذقا!ي!لابتغطوأخرىجودآدرققاتليقلاكصكقاك

:الكتاببيتوعليه،()تعطييريد

وداد((بغيذأغذاءويكنتضيرفتهتشأمتىالغوالبوأخو

فيجاءوقد،الكسرةفيكثيروهو،611الزمر/أ(قآتقوني2ا!يت!:تعالىقولهذلكومن

(1)

(2)

(3)

.،6،،1/5الخمانص

.1/31،41الخلافمسائلفيوالإنصاف،1/49الخصائص

.2/285،385الزجاجيجملوشرح،461،والموشح،،1/5الخصائص
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؟؟2

الشاعر:قولالضمة

خكئمقاضيىبينناالفقيزإن

العربيةاللغةفيالمجاز/الأولالفصل

الثحئمغازإذاالماءتيردأن

آلتظل(آدئهلهفيخح!:تعالىقولهومنه،(لضمة)اعنهابوأنا،(ولواا)فحذف،النجوم:يريد

وكتب،لم81/لعلقاأ!و!آلرتايةشتدع!:و61لقمر/اأ(لذاعآيذلحتؤم!:و421/لشورىاا

فيوهذانظائر،وله،اللفظفي)واو(بغيرعليهالوقوفعلىالخطفيدليلآ)واو(،بغيرذلك

الشاعر:قال،()الألفلخفةقليلالمفتوح

(2)(1)لقطلاضزبتتذةالتقامثل

قالالشعر،فيالحرفعنالحركةإنابةمنآخرلونأالعلماءوذكر.الطلآلوالأصل

الثاعر:قولمئلالواومنبالضمةالاجتزاءالشعر،فيجاء"ومما:(ـه384)تالمرزباني

تقولم:زتجلتا

زميرأوالوسيقةطلتإذاخادأصوت

الآخر:وقول

نجي!ب)و(الجلاطليخوتجقللقنقائلقالزخقهتشيريقتيتاة

و)نجيب(و)رحله()فبيناه(الئانيالبيتوفيو)زمير(اله(الأولالبيتفيفالشاهد:

."بالضمةعنهااجتنرئلكنواوآ،اللسانبهافينطقمشبعةفيهاالضمة

إلىمشيرأ،أخرىأمثلةجنيابنأوردالواوعنوبالضمةالياءعنبالكسرةالاجتزاءومن

فيكماياءأ،رسمتالمشبعةالكسرةوأنواوآ،رسمتالمشبعةالضمةأننحو:الاجتزاءهذا

الثاعر:قول

(1)

(2)

(3)

العربلسانينظر:،التضعيفففك،الطلوأصله،الدائمالقليلالمطروهو،الطللجمعوهو،أصلهتالطلل

.(طلل)مادة

.3/331،431الخصائص

.145،146،الموشح
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والقرآناللغةفيالمجازيةالأساليباستعمالدواعي/الثانيالمبحث

الأزضيعلىقثيثمافوشىبجايبزليئتهوقييلأآئسىلافوالله

؟؟3

وفيها:

قخضيماجل!منشلقدأتهعلىرداءهوعليهآئقىقنأذليوتئم

ومخالف،ضربهعلىللوقوفمخالفعروضهعلىالوقوفذلككل،كثيرة"وأمثاله:قال

.(1)"رعشلاغيرالكلاملوقوفأيضآ

عنهاالاجتزاءإلىللإشارةهناهاالخطفيوالياءالواوأثبتقدجتيابنأنفترى

لاأنكوالاستخفافالاستثقالحديث"ومن:قالثمالمعهود،الكتابةأصلفيبالحركات

نحو:،الفتحعلىعامته!انما،القليلإلا،مضمومأولهما-حروفهقلة-علىالثنائيفيتجد

يعرفولا...(وأي،وكيولو،)أو،:المعتلوفي،(ومن،وكم،وعن،وأنوقد،،وبل،)هل

.(2)"آليلقإلاالنحوهذافيالضم

لها،مشابهةبأخرىفيستبدلونهانفسها،الحركةمناستئقالهمإلىبهملأمراتجاوزورئما

بنعقيلبنغمازةسمعت:قالائاالعباسأبيعنبكرأبيعنعليأبو"حدثنا:جنيابنقال

:أردت:فقالتريد؟ما:لهفقلت،140أيس/النهاز(سابقالليل!ولايقرأ:جرير،بنبلال

هذاعلىجنيابنعلقثم")و(أوزنلكانففئهلو:فقال؟قلتهفهلا:لهفقلتالنهاز،سابق

،وأقوىالنفسفيأثقل:أي،أوزنلكان:قولهعليهتدذالجفة،طقستإتماتراه"ألاقائلآ:

.(4)"التخفيفلإيئارهاأقوىأنفسهافيغيىبالثيءتنطققدالعربأنوذلك

الأمرهذاراعتقدالعربأنيغقمأين"من:ويقوليسألسائلآأنجنيابنوتؤفغ

إليها،نسبتهالذيالتحاميالمواضعهذهتحامتحتىوتتبعتهبأحوالهوعنيتواستشفتة،

من-يصلواأنمنطينأ،وأيبسطباعأ،أجفىالقوميكونأنأنكرتومالها؟مرادآوزعمته

(1)

(2)

(3)

.،1/1الخصانص

.1/69الخصائص

.1/249الخصائص

.1/249الخصائص
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نأبعدإلاتتقحؤزةأنمناوالدقةاليرقةيديتضخلاالذيالدقيقاللطيفالقدرهذاإلى-النظر

وبعدأحوالهمتصورعنأبعدكما!هيهات:لهقيل؟أعضاؤهلهتشرحأنبل،أنحاؤهلهتؤضخ

ألسنتهمعنوخقفوا،أنفسهمضايقواوقدترهملمكأنكحتى،أسرارهمولطف،أغراضهم

ترىألايشبعوها،ولم،كثيرةأماكنفييمكنوهافلموأخفوهااختلاسأ،الحركاتاختلسوابأن

وكذلكمحققأ،لامختلسأ111أيوسف/!هولاتآفمتماعنريوشفلكقا!عمرو:أبيقراءةإلا

قولهوكذلك،مستوفىلامخفى014/القيامةا(آئؤثت!ئحىيقلإرغلىكأنلك1ألت!د!:غؤجلقوله

منذلكدعيحتى،الهمزةكسرممكنغيرمختلسأا54/البقرةا(بايىليهتمإلى!قتوبوأ:غؤصل

صاحبرواهوالذي،الهمزةيسكنكانعمروأباأنادعىأنإلىاللفظتحصيلعليه(1)فطل

بالآلةإليهايومئوابأنالحركةمناقتنعوافإذا...ألبتةحذفهالاالحركةهذهاختلاسالكتاب

الحركة،منشيئأالسمعج!همقإلىيخرجواأنغيرمنبهاالنطقفيتستعملأنعادتهامنالتي

لم،هناكيسمعصوتبغيرالمرفوعفيللإشمامالشفتينإعمالهمأعني،مختلسةولامشبعة

.(2)"رمألابهذاعنايتهمعلىبهي!تدذشيءذلكوراءيبق

لهموضوعةهيكماتستعملأن()الأصواتالأحرفاستعمالفي"الأصل:فنقولونعود

الآخرمكانأحدهماالعلةحروفبإبدالاستعمالهاطريقةفيتجوزحصلفإذااللغةأصلفي

قدالعلماءرأيناقققاأيضألاستعمالافيتخؤزأثهيعنيفهذا،الاستثقالطمنوهربأللخفةطلبأ

!انابة،الأثقلالحرفمكانالأخ!الحرفكاستعمالهاالتجوزهذامنصورأالعربعننقلت

وأالحركةإشباعوعدم،الأخفبالحركةالأثقلالحركةاستبدلتكما،الحرفمكانالحركة

عادةعلىالكلامفيوالاختصارالخفةإلىوميلأالاستثقال،منهربأذلككلاختلاسها،

منبذفلاالتجؤز،مننو4الموضوعهذهمثلفيحصلأثهتتقنأ.ذلكفيوطبعهمالعرب

قليلأ".عندهالتوقفأوإليهالإشارة

للخفةالعربالتماسفيالتفصيلمنبشيءوتناولناهلهعرضناالذياللونوهذا

(1)

(2)

،العربولان.(الطفمادةالزاخرالحبابيخظر:ودق،وخفى،غمض:يعني:اللفظتحصيلعليهلطف

الفعل.عينبفم،(الطفمادة

جنيابنمذهبالخفاجيسنانابنذهبفقد،5،،51،52،57،الفصاحةوسر،،1/72،3الخصائص

به.والتلفنماتكففهالناطقعلىيثقلماكلالعربتجنبفي
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الكتابهذافيندرشهالذيالمجازبمصطلحالصلةضعيفالظاهرفيكانوإنوالاختصار

يؤديهالذيالغرضأدىبهالمتجؤزالحرفلأنالنظر،أمعنانحنإذاوصيلةصلةلهلكن

أذتالحرفعنالنائبةالحركةأنكما،الاستعمالفي،(الأصلي)الصوتالأصليالحرف

الاختصار،لغرضهناسيبويهذكرهالذيالاتساعكانوتقاضحقه،فيوضعهاعندالغرض

الأقلللكلاماستخفافإذنفهو،والمخاطبالمتكلمعنالثقلأوللكلفةدفعهووالاختصار

كانأصواتأأخ!بهالمتخؤزاللفظكانوكلما)أصواتأ(،حروفأالأخ!أووحروفأألفاظأ

.الكلامفيوالخفةالاختصارإلىميالونلائهموطبيعتهمالعربطريقهأوشضتيإلىأقرب

المبردوأكذ(؟)"بتمامهالسامعلعلميسخقفوةالكلامتختصر"العرب:(ـه12)تهعبيدةأبوقال

كلامهمفي"يقع:يقولإذالكثيرالكلامعنبهاوتستغنيباللمحةتكتفيالعربأنهـ(582)ت

.(2)"دالةلمحة:قيلكما،كشفهعنالألبابذويعندفيغنيالشيءإلىالإيماء

:قالأتهالمفعولونصبالفاعلرفعسببفيالزجاجإسحاقأبيعنجنيابنونقل

فرقآفكانتالحالبم!هيعققلا:قيلفإن:فقالنفسهسألثمبينهما،للفرقذلكفعل"إتما

واحد،فاكلمنأكثرلهيكونلاالفعلأنوذلك،أحزم-العربأي-فعلوةالذي:قيلأيضأ؟

فيليقلوذلكيكثزيه،المفعولونض!تيمقيهالفاعلفرفع،كثيرةمفعولاتلهيكونوقد

")ر(.يستخفونماكلامهمفيويكثر،يستثقلونماكلامهم

أكثرواأنهمجرمفلاالمجازأسلوبسلوكهمفييتحققلاختصارواالاستخفافكان!اذا

المجازأغراضمنغرضآوالخفةالاختصاروضوحفيغبارولا،كلامهمفياستعمالهمن

والتخفيفللاختصارتحقيقأالمجازاستعمالفيالكريمالقرآنطريقةأيضآهيوهذه،ودواعيه

بالفهم.إخلالغيرومنبالمعنىالوفاءمععنهالكفقةودفعالسامععلى

.العربكلامفيالمجازاستعمالدواعيمنأخرىألوانأيذكرقتيبةابن-4

الكريمالقرآنفيالمجازاستعمالدواعيمنأخرىألوانأهـ(672)تقتيبةابنلناوذكر

(1)

(2)

(3)

.1/11القرآنمجاز

.1/71،81والأدباللغةفيالكامل

.4و/\الخصائص
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تستعير"فالعرب:قال،والمشاكلة،والمجاورة،السببفمنهاللاستعارةعقدهالذيالبابفي

وألها،مجاورأأو،الأخرىمنبسبببهاىف!ملاكانواذا،الكلمةمكانقتضغهاالكلمة

رؤبة:قال،عندهمالنوءعنيكونلأتهنوء،:للنباتفيقولونمثاكلأ،

المرترقال!خابأنواءؤج!

الشاعر:قال،ينزلالسماءمنلأتهسماء،:للمطرويقولون:وقال(1)"البقلتج!:أي

يخضابا)2(كانوا!إنزغيناة،ضيىزبأال!ئنما،اذا

سببأنفيهانبين(المرسل)المجازفصلفيالكريمالقرآنمنأمثلةعلىوسنقف

قتيبة.ابنأوردهمانحوعلى()المجاورةهوفيهاالتجوز

ضجكستى"ويقولون:قال،المشاكلة:قتيبةابنلهاعرضالتيالأخرىالدواعيومن

عنالضاجكتفتركماالرفير،عنوتتقتق،النباتح!ننعنتبديلأئها،أنبتتإذاالأرض!،

البلاغة.علماءعندمعلومهوكماالتصريحيةالاستعارةمنوهذاالثغير")ر(،

.العربكلامفيالمجازلاستعمالأخرىدواععلىئنئهالرفاني-5

استعمالدواعيمنآخرعددعلىهـ(683ت،عيسىبنعليالحسين)أبوالرقاييوتثة

ذكرهاالتيالدواعيهذهوأولوافيأإيضاحأمناسبةبأمثلةوضحهاثمالكريمالقرآنفيالمجاز

استعار؟وكل،للبيانفرعإلىأصلعننقلقدالمستعار"اللفظأنمعللآ،والبيانالبلاغةهي

أتهلاإ،كالتشبيهبالآخر،أحدهمابيانيكسببينهما،مشتركبمعنىشيئينبينجمعفهيبليغه

.(4)"اللغةفيعليهالدالةبأداتهوالتشبيه،الكلمةبنقل

كانلوأئهوذلك،الحقيقةمناتهتنوبلابيانبلاغةتوجبفهياستعار؟"وكل:قالطثم

(1)

(2)

(4)

.021ص،القرآنمشكلتأويل

.201ص،القرآنمثمكلتأويل

.021ص،القرآنمثكلتأويل

.79،القرآنإعجازفيالنكت
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بدفلااستعار؟وكل،الاستعارةتحنرولم،بهأولىالحققةلكانحب،الحقيقةمقاقاتقومالمجاز

القزس:صفةفيالقيسامرئكقولط،اللغةفيالمعنىعلىالدلالةأصلوهيحقيقةمنلها

لهابدلااستعارةفكل،وأحسنأبلغالأوابد:وقيدالأوابد،مانع:فيهوالحقيقةالأوابد،قيد

منالقرآنفيوردمابذكرذلكأعقبثم،(؟)"بالحقيقةيفهملابيانمنلهابدولا،حقيقةمن

فمنها:العزيزالتنزيلفياستعمالهادواعيمتتنأالاستعارة

عمليمقؤقدقنماإذقاعيلوأ!:تعالىقولهفيجاءماومثالها،أبلغالاستعارةأن-أ

أبلغقدمنا()وعمدنا،:هنا)قدمنا(،"حقيقة:قاللم32/الفرقانأ(!قنثوراهصتهقخعثتة

كمعاملةلهم،إمهالهأجلمنلأثهسفر،منالقادممعاملةعاضقهمأئهعلىيدذلأتهمنه،

بالإمهال،الاغترارمنتحذيرفهذاأمزهمماخلافعلىنرآهمقلإتمثم،عنهمالغائب

.(2)"اتيتلماأبلغ(و)القدوم

أبلغالمجازهذااستعمالوكونالاشعارةمجازفيهاالتيالآياتيوردالرقانيومضى

منأسلوبأ-لاستعارةاأنالسامعذهنفي)3(وليتقررالاستعارةبلاغةالنفوسفيويزشخييكزز

هذايلاحظلكلامهوالمتأملالكلامفيالمجازاستعمالدواعيأهتممنتغذ-المجازأساليب

قتقغحقيقتة:ولم4الحجر/أبماتؤقر(غ"أق!:الآيةفييقولالاستعارةمجازعلىالتأكيد

صدعكتأثيرتأثير،منلهبذلابالأمر()الصدعلأن،الحقيقةمنأبلغوالاستعارةبه،ئؤقرما

الذيوالمعنىيقع،لممابمنزلةفيصيرتأثير،لهيكونلاحتىيصعبقدوالتبليغ،الزجاجة

.(4)أبلغالزجاجةكصدعتأثيرلهالذيالإيصالأنإلاالإيصاليجمعهما

فيكماالحالمجطموصففيالمبالغة:الاستعارةأشلوباستعمالدواعيومن-ب

"وحقيقة:الرمانيقال111/الحاقةأ(!أنليتيئفيقفنيئآنضآةظغاتخا!اتا:غ!ؤجل--قوله

(1)

(2)

)و(

(4)

.،9:القرآنإعجازفيالنكت

.08:القرآنإعجازفيالنكت

أظهركونهاعنفضلأأوردها،التيالأمثلةغالبفيالحقيقةمنأبلغالاستعارةبأنالقولالرمانيعندتكرر

تباعأ.عليهسنقفمماالتأثير،فيوأتوىوأوجزوأفخموأبين

.80:القرآنإعجازفيالنكت
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.(1)"الحالمجطمفيمبالغةوهوقاهرأ،علا:()طغىلأن،أبلغلاستعارةواعلا،:()طغى

!حمعوأقاشهيقا:تعالىقولهفيكماالإيجاز،:أيضآالاستعارةاستعمالدواعيومن-ج

أبلغوالاستعارة،الباكيكشهيقفضيعأصوتأحقيقة"شهيقآ::قال17/الملكأتفور(وهى

.(2)"الصوتقبحبينهماالجامعوالمعنىوأوجز،

تضتزتكاد!:تعالىقولهفيكماالجقدالي،تيان:أيضألاستعارةااستعمالدواعيومن-د

شدةمن:"حقيقته:الآيةفيالمرادالغيظحقيقةمبينأ-:الرفاييقال،18/الملكأ(آئغيطيحن

مامدرك،محسوسالنفسعلىالغيظ؟ذ!ث!مقدارلأنمنه،أبلغوالاستعارةبالاتقاد،الغليان

وذلك،الفعلفيانتقاملممذ؟إلىتدعو،النفسفيشدةاجتمعفقد،الانتقامشدةمنإليهيدعو

")ر(.الحكمةوموقع،القدرةسعةعلىدليلوأول،الوعظوأكبرالزجر،أعظم

تعالى:قولهفيكما،(4)التفخيمإرادةأيضآ:الاستعارةاستعمالدواعيومنهـ-

وحقيقته:مستعار،هناها،(")ذرني:الرقاييقالا11المدثر/أ(!وجدانخقتؤققدزني!

)ذرني(فخرجالوعيد،لتفخيمأخيربخأثهإلا،فيهمسألتيبتركوحيدأ،خلق!تومنعقابيدز

العقابمنمنزلةلالأثه،أبلغصار!انما،المنعيجوزلاتعالىاللهكان!ان،أبلغلأئه،!اتاه

.(5)"رجزلامنيكونماأعظموهذاأعظممنهاعليهتعالىاللهيقدروماإلا

!لمحخؤتا:تعالىقولهفيكما،الدلالةزيادةأيضأ:الاستعارةاستعمالدواعيومن-و

ةاستعار:هناها()مبصرةف":نيالرمالقا211لإسراء/ا1(تجمحقةلتهارآايةةوجعفنآلليآاتةة

وجهعنيكثفلأنه،النعمةموقععلىأدذلأته،()مضيئةمنأبلغوهي،مضيئةوحقيقتها،

.(،)"المنفعة

(2)

)و(

(4)

(5)

(6)

إعجافيالنكت

إعجافيالنكت

إعجافيالنكت

موالرمانيأورد

إعجافيالنكت

إعجافيالنكت

.08:نآلقراز

.08:نآلقراز

.08:نآلقراز

.18،38ص،النكت:ينظر،الكريمالقرآنفيالاستعارةاستعمالفيالتفخيملإرادةآخرضع

.18ص،الكريمالقرآنز

.18ص،الكريمالقرآنز
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التأثير،فيوأعلىالنكايةفيأظهر)؟(الاستعارةأنأيضأاستعمالهادواعيومن-ز

قال،811الأنبياء/أ(راهقهولهإذاق!ذمغهموآلتطليعلىبالمحتنقذفتل!:تعالىقولهفيكما

الباطلعلىالحقنوردبلوحقيقتهما:،أبلغوهمامستعارانهنا(والدمغ")فالقذف:الرماني

بهقذف:قلتإذالأنكالقهر،علىدليلآالقذففيلأنأبلغالاستعارةكانت!انما،فيذهبه

جهةعلىفيزيلهالباطلعلىيلقىفالحقوالقهر،الإكراهجهةعلى،إليهألقاه:معناهفإنما،إليه

من()يدمغهفيلما،يذهبهمنأبلغ(و)يدمغه،لارتيابواالثكجهةعلىلاوالاضطرار،القهر

.(2)"القوةتأثيرفيوأعلى،النكايةفيأظهرفهو،فيهالتأثير

الكريم:القرآنفيالمجازأساليبمنأسلوبآالاستعارةاستعمالدواعيومن-ح

لكز(ت!تة!ؤ!ثملآدالتىغتزآن!ؤتؤدوئ:تعالىقولهفيكما،النكتةإلىالإيماء

،السلاحوحقيقته،أبلغوهومستعار،)الشوكة(بهناها"اللفظ:الرقاييقال،1،الأنفال/9

علىيشتملالسلاحكان!اذا،الصكتةإلىالإيماءعلىواعتمد،المخافةتقعبهالذيالحدفذكر

")و(.تبقىالتيهيالسلاحفشوكةحد،لهليسوماحدلهما

تعالى:قولهفيكماالاستمرار،علىدلالتها:الاستعارةاستعمالدواعيومن-ط

وحقيقف:مستعار،"وهذا:الرقاييقال،2111/الضحلأ(وآئخؤمفآلحوجيبائقآدئهاقق؟دآق!

الجلدلباسكاستمراربهمذلكاستمرارعلىلدلالتها،أبلغوالاستعارةوأخافها،اللهأجاعها

كتلكالاستمرارفيفهمالشيء،مرارةالذائقيجدكمالأته)فأذاقها(قيل!اتما،أشبههوما

.(4)"المذاقةفيالشدة

آنتةسمآء!ضمتتهم:تعالىقولهفيكما،الشدةعلىالدلالة:أيضأاستعمالهادواعيومن-ي

كانلفظكلمنأبلغو)زلزلوا(مستعار،"وهذا:الرقانيقال.1412/البقرةأ(وآلقإبروزلنرلوا

(2)

(3)

(4)

.82ص،الكريمالقرآنإعجازفيالنكتينظر:

.82ص،الكريمالقرآنإعجازفيالنكتينظر:

.38ص،الكريمالقرآنإعجازفيالنكت

.38ص،الكريمالقرآنإعجازفيالنكت
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.(؟)"دشأوأبلغالزلزلةأنإلافيهما،الإزعاجحركةومعنى،نالهمماغلظعنبهيعبر

تعالى:قولهفيكما:الثبوتأوالتثبيتعلىالدلالةأيضأ:استعمالهادواعيومن-ك

الرماني:لقا،2111/عمرانآلأ(آلتأصسفنوحئليآدتريحنثقفوأ،لأ*ئحتليقاآيقآلذلةضيتتغلتمم!

حصلماتثبيتعلىالدلالةمنفيهلماأبلغوالاستعارة،الذلةعليهمحصلت:حقيقته"ضيرتت

ذلكمعوالضرب،محسوسبهالتمكينلأنالي(،بالضرباليءيثبتكما،الذلةمنعليهم

.(3)"والنقصالإذلالعنينبئ

ماعلىالإحالةمنالمستعاراللفظفيماأيضأالاستعارةاستعمالدواعيومن-ل

الرماني:قال،118،/عمرانآلا(ظهويىهنموزآة!قنصذوة:تعالىقولهفيكمايتمور،

.(4)"روصتيماعلىالإحالةمنفيهلماأبلغوالاستعارة،عنهللغفلةتعرضوا:"حقيقته

منالمشاهدةعليهتقعماإلىالمعنىإخراجأيضأالاستعارةاستعمالدواعيومن-م

الرماني:قال،816/الأنعام1(ءاتيتافىنو!وحتآلذينرآيتتلآدا!:تعالىقولهفيكما،الملابسة

آياتنا،يذكرون:وحقيقتهالماء،خوضمنمستعارفلفظاالقرآنفيتعالىاللهذمةخوض"كل

المعانيملابسةتظهرلالأته،الملابسةمنالمشاهدةعليهتقعماإلىلإخراجهأبلغوالاستعارة

.(5)"لهمالماءملابسةتظهركما

يرجع(6)كثيرةأمثلةالرمانيلهأوردالكريمالقرآنفيالاستعارةمنالغرضوهذا

بمعناهيكونإذمحسوسآ،كونهإلىعقليأكونهمنالمعنىإخراجهوواحدغرضإلىمعناها

المراد.علىوأدل،النفسفيوأقوىوأوجز،وأبينأظهرالمحسوس

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.38ص،الكريمالقرآنإعجازفيالنكت

.()ضربمادةالعربلسان:ينظر،بالذلةمطبوعونأنهمأي،عليهمبالطبعيعني:بالفرب

.38ص،الكريمالقرآنإعجازفيالنكت

.48ص،الكريمالقرآنإعجازفيالنكت

.48ص،الكريمالقرآنإعجازفيالنكت

.8،،84،58،68،الكريمالقرآنإعجازفيالنكتينظر:
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قتن!:تعالىقولهفيكما،المزاوجةأيضأالاستعارةاستعمالدواعيومن-ن

بماجازوة"أي:الرمانيقال،11و4/البقرةأ(غقيهغآغتذىقابيثليقآغتذوألخهغتخكغاعتدى

فيالمساواةعلىالدلالةلتأكيدالاعتداءلفظللثانياستييزآنهإلا،العدلطريقعلىيستحق

مجئم(ت!تهنرع!ألئهون!م!تهنر4:ذلكومن،البيانلحسنالكلاممزاوجةعلىفجاءالمقدار،

وآدئرخينوم!رآدترومحروأ!:ومثله،استهزائهمعلىيجازيهمأي14،115البقرة/أ

اسمالمكرعلىللجزاءفاستعيرمكرهمعلىجازاهمأي154/عمرانآلأ(!آنخيريمن

الجزاءتقولوالعرب...بهمومختضىعليهمراجعالقكيرؤتاذأنعلىالدلالةلتحقيقالمكر

.(1)"الكلاممزاوجةعلىهو!انمابجزاء،ليسوالأولبالجزاء،

المرسلالمجازمنهيالمزاوجةغرضبيانفيالرمانيذكرهاالتيالآياتأنويلاحظ

هذالأنالعذرلهنلتمسونحنالاستعارةمنإئهاعنهايقولكانلكئهالسببيةعلاقتهالذي

،اللغويبالمفهوماستعاراتفهيمتأخر،وقتفيإلايستقرولمتتخذذلمالبلاغيالمصطلح

الاصطلاحي.بالمفهوماستعاراتوليست

علىوقفواالذينالعلماءبقيةعندتتكزرالرفاييإليهاأشارالتيالدواعيهذهوتكاد

إلىالإشارةهنانريد(2)الحقيقةأسلوبعنبدلآالمجازأسلوبلاستعمالالموجبةالأسباب

لشيوعهمنهاقسمعلىأكدواأوالمجازاستعمالدواعيذكرأعادواأوذكرواالعلماءمنعدد

الكريم.القرآنفيوظهوره

(1)

(2)

.19:القرآنإعجازفيالنكت

بعدها،وما2/442الخصائص،2/4،5،6،11المحاضرةوحلية،ر9،40ص،القرآنإعجازبيان:ينظر

،البيانوتلخيص،و94،5صوالصاحبي،،270،2،3،2،5،كا!268،9صالصناعين،وكتاب

وأسرار،321،141ص،الفصاحةوسر،274،!كا1/265،6والعمدة،1/3المرتضىوأمالي،231ص

ودلانل،21،218،،20و،208وص،35صإلى2،صومن،2،21،22،23،24هص،البلاغة

،86ص،والمصباح،3،13صهالكبير،والجامع،1/511،111السانروالمئل،55،65صالإعجاز،

وأنوار،3/831لإتقانوا،942ص،والتان،2/334،434والإيضاح،6،،56ص،التوسلوحمن،96

وقفنافيماالمجازاستعمالدواعيبعضإلىالمصنفاتهذهأصحابمنواحدكلأشارفقد،1/552الربغ

عليه.
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دواعيمنالعلماءذكرهمايؤكدانرشيقوابنالعسكريهلالأبو-،-6

المجاز.استعمال

علىشاكلهاوماالاستعارةفضل"إن:بقولهالعسكريهلالأبوذكرهمافمنها-أ

التشبيهأنمنرشيقابنإليهأشارماومنها،(1)الحقيقةتفعللاماالنفسفيتفعلأنها-الحقيقة

.(البعيد"اليويقربانلأوضحاالأغمفإلىيخرجانجميعأوالاستعارة

محاسنأصولوالاستعارةوالتمثيلالتشبيهأنئقززالجرجانيالقاهرعبد-8

.لكلاما

أصولوالاستعارةوالتمثيلالتشبيه"أنمنالجرجانيالقاهرعبدقررهماومنها-ب

.(و)"اهيلإوراجعةعنهامتفرعة-كلهانقللمإن-الكلاممحاسنجلكان،كثيرة

استعمالدواعيمنداع-والاختصارالإيجازغرضعلىالقاهرعبدأكذثم-ج

وإنهبها،تذكرالتيخصائصهامنعدةبلالاستعارةاستعمالدواعيمنداعأو-المجاز

منتخرجحتىاللفظمنباليسيرالمعانيمنالكثيرتعطيك"إتهاقال:إذمناقبهاعنوان

.(4)"رمثلامنأنواعآالواحدالغصنمنوتجنيالدررمنعدةالواحدةالصدفة

أساليبيقصد-الأجناسهذهشأنمن"إن:الجرجانيالقاهرعبدوأضاف-د

السامعيننفوسفيتفخمهاوأنشرفأ،لهاوتوجبوفضلأ،نبلأالمعانيتكسبأن-المجاز

.(5)"المخاطبينعندأقدارهاوترفع

إرادةالمجازأساليباستعمالدواعيمنأنإلىالجرجانيالقاهرعبدوأشارهـ-

(3)

(4)

(5)

.14ص،البديعفيمنقدابنعندهذاوتكرر،269ص،الصناعتينكتاب

.1/287العمدة

.02ص،البلاغةأسرار

.33ص،البلاغةأيرار

نفمه.والغرضالمعنىلتقرير343صفي،الكلامهذاعندهوتكرر،5،صالإعجاز،دلائل
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.(2)وأفخموأبلغآكدبهاالمعنىوكون(1)المبالغة

؟23

منالمجازسقطلووأئهالمجاز،استعمالمنالحكمةيذكرالزركشي-9

.نن!خلاشطزتشقطالقرآن

إشارة(و)"نن!حلاشالرت!قطالقرآنمنالمجازشقط"ولو:الزركشيعبارةفيتفخنما-أ

العزيز.الكتابفيالمجازاستعماللدواعيواضحأوبيانأ

الخفيئإظهارهيالاستعارةاستعمالمنالحكمةأن:ذلكإلىالزركشيوأضاف-ب

.(4)للمجموعأوالمبالغةبحصولأوبجليئليسالذيالظاهر!ايضاح

"وحكمةقائلأ:الكريمالقرآنفيالاستعارةاستعمالدواعيإلىالزركشيوأضاف-ج

وذلك،العيانحدإلىالسماعحدمنالسامعفينتقلمرئيأ،يصيرحتىبمرئيليسماتمثيلذلك

.(5)"البيانفيأبلغ

وأن،الكريمالقرآنفيالمجازاستعمالدواعيأهمالعلماءأقوالطاسضعراضمنلنافتبين

وطلبأوالاختصارالإيجازإلىوميلأمنهمرغبةجاءالأساليبهذهاستعمالفيالعربمسلك

وأأخصرأوألطفأوأفخمأوأحسنأوأبلغبشكلالمعنىلتأديةلأقربواوالأسهلللأخف

أوقعأوأوجزأوأدذأوأظهرأوأفضلأوأنبلأوأشرفأوأفصحأووأبينآكدأوأسترأوأزين

القرآنفيالواردةالمجازأساليبألوانعرضخلالعليهسنقفمقاذلكغيرأوالنفسفي

.الكتابهذافصولضمنالكريم

(1)

(2)

(4)

(5)

نفسه.والغرضالمعنىلتقرير733ص،فيعندهالكلامهذاوتكرر،63صالإعجاز،دلائل:ينظر

.5،58،329،303،133،،55،65صالإعجاز،دلائلينظر:

.2/255البرهان

،1/243الربيعأنوارفيوالمدني،3/134الإتقانفيالسيوطيعنهوأخذه،3/433)بتصرف(البرهان

244.

.1/243،244الربغأنوارفيوالمدني،3/341الإتقانفيالسيوطيعنهوأخذه،3/343البرهان
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الثالثالمبحث

والإنباتالنفيبينالمجاز

إنكارها:يمكنلابديهياتتمهيد:أولآ:

الآتية:البديهياتتقديممنالموضوعهذافيالدخولقبلبذلا

وتخؤزت.كلامهافيتوشعتالعرت!ا:الأولى

فيهتوشعوامابينيميزأدبهميطالعوالذي،لهالموضوعةألفاظهبغيرالمعنىعنفعثرت

وحقيقته.وضيهأصليعلىبقيوماوتجوزواالكلاممن

المجاز.ألوانمنعليهاشتملبماالعجيببنظمهاندهاشهم:الثانية

ظهرانيهمبينالعزيزالكتاببآياتالوحيوترذمعمورتهم،فيالإسلامخللما

ولقاالقولوفنونالمجازألوانمناحتوىبما،العجيبنظمهوأدهشهمهالهم-متابعات

النفوسفيوتأثيره،المعنىمعاللفظوائتلاف،التأليفوجودة،البيان"حسنمنالنظمهذافي

.(؟)"معانيهوحلاوةألفاظهفصاحةمعالقلوبفيوصنيعه

.العرببلسانالكريمالقرآننزول:الثالثة

إتا!:(2)المستعملةوبلغاتهمبعضأبعضهمخطابمسلكإتاهمخطابهفيسلكأنهيعني

.13/الزخرفأ(!تغعلوئلغقضعريجاائ؟ةزقجعقتة

قليل.بتصرف،3،4:القرآنضكلتأويليظر:(1)

.31،/1البيانجامعينظر:(2)

؟25
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والمجازية.والحقيقية،والمركبةالمفردةالقرآنلألفاظالعربفهم:الرابعة

والمركبةالمفردة،ألفاظهفهمواأئهم-تأكيدإلىحاجةدونومن-الكلامهذانقول

قائلهم:وقولنظمهمنوتغخبهملدهشتهممعنىهناككانتقاوإلا،والمجازيةوالحقيقية

هذايقولومالمثمر،أعلاهوإنلمعرقأسفله!ان،لطلاوةعليه!انلحلاوةلهإن"والله

قولاسجعت"إتي:لقريش-وحليمأسيدأوكان-ربيعةبنعتتةوهوالآخر،وقولالبشر")؟(

أطيعوني،قريشمعشريا،الكهانةولاالسحرولابالشعرهووما،قطبمثل!سمعمتما-والله-

تضئهفإننبأ،سمدتالذيلقولهتيكوتنفوالله،واعتزلوه،فيههوماوبينالرجلهذابينخقوا

به،الناسأسعذوكنغ،ملككمفملكهبهالعربعلىيظهر!ان،بغيركمكفيتموةفقدالعرب

القرآنفيالقولهذاقالواأتهمفترى.(2)"لكمبدامافاصنعوا،رأيهذا:قال،شخزكقالوا:

منه،سورةأقصربمثلأوبمثلهالإتيانعنتحداهملأثه،إبطالهإلىحاجتهملثسذ؟معالكريم

فيه.الغلبةوأصحابالكلامميدانفرسانوهم

.الكلامفيالمبالغةأووالكذبالصدقموضوع:الخامسة

لهاليس،المعانيعنالعبيرفيالكريمالقرآنسلكهاالتيالمجازيةالأساليبإن

عنالألفاظنقلإنإذ،موضوعهعناللفظبنقلالمرتبطةوالكذبالصدقبمسألةعلاقة

فيلديهمومسلوكةالعربعندمعهودةطريقةأخرىمعالبفيواستعمالهالهوضقتما

تتخؤزعندماماخطيبأوماشاعبرإلىالطعنتوجيهبالإمكانكانوإذا،معانيهمعنالتعبير

تجاوزقدبأتهعنهيقالورثما،واذعىبالغقدإتهعنهيقالأنكثيرأ،فيبالغكلامهفيويتوشع

وأ-والخطيبالشاعرلأنالبشر،حقفيممكنهذا،الكذبفيهقاربحدآالوصففي

!انحتىأيضآممكنوهذا،أهلهلغيرفيدعيه،نصابهغيرفييفعالحققد-آخرإنسانأي

يبالغأوالمدحأوالوصففيأيضأيكذبفقد،الحقيقةألفاظوالخطيبالشاعراستعمل

فيهما.

(1)

(2)

.411الافيةالرسالة:ينظر

.القرآنإعجازفىرسائلثلاثضمن،211،311،411الافيةالرسالة:ينظر
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.الكذبعنمترةالكريمالقرآن:السادسة

وهو،تعالىاللهكلاملأتا،إليهالطعنهذامثلتوجيهيمكنفلاالكريمالقرآنفيأقا

فيوعادتهمالعربطريقةكلامهفيسلكفإذاومكانه،الحقبموضعأعلم-شأنهتجل-

استحقاقهاموضعوفيمكانهافيالاستعارةبموضعأعلم--تعالىفهووالتوشعالتخؤز

الكلامأساليبمنالنوعهذااستعمالهمفيالعربيصنعهكالذي،والبيانالإيضاحلغرض

الحاجةسبيلعلىمتجوزأ،أومستعيرأ-قدرهتعالى-اللهي!فىولا،والبيانالإيضاحبغية

فييسلكأن-بأسقولا-بدفلا،العرببلسانكتابهأنزل:تعالى-إثه:يقالواتما،ذلكإلى

وبأساليبالحقيقةبأساليبالمعانيعنالتعبيرفيبعضأبعضهمخطابمسلكإياهمخطابه

!ايصال،الحقيقةبألفاظالكريمكتابهينزلأنعلىقادر-حكمتهتجقت-فهووإلاالمجاز،

رسمعلىيكونأنيقرآنهأراد-غؤجل-لكئهيريد،ماوفقعلىبها،إفهامهمإلىالمعاني

بمثلأوبمثلهالإتيانعنعجزهمليكون،المعانيعنالتعبيرفيوعادتهموشفيهمالعرب

إعجازهز!حييكمنكلامهمفيسننهمالكريمالقرآنسلوكوفي،وأعظمأظهر-فيهسورةأقصر

والعجزإليهمالوهننسبةأنفسهمعنيدفعواحتىعنهيقولونوماذايصفونهبماذاحثرهمالذي

.البيانفرسانوهممماثلتهعن

المجاز:حلط!ممبشديذتعفقلهاوحوادثموضوعاتثانيآ:

وأفتخؤزبأئةتعالىاللهيوصفأنيعنيلاالمجازلألوانالقرآناستعمال-؟

موضوعهعناللفظنقلبهايرتبطالتيالأخرىالمجازوألوانالاستعارةأعنيالأمرهذا

مستعيرأي!غىأنمنللباريوتنزيهأالادعاءأووالكذبالصدقمسألةمنعليهينبنيوما

وأتفسيرقبولفييتوقفونفجعلهم،السلفبعضنفوسيساوركانالذيهو-ومتجوزأ

سودغيومالأفقفيلاحتأنبعدالمجاز،إنكارإلىثمومنالمجازعلىالقرآنألفاظتأويل

بينبرواجهاالإسلاميالعالموحدةستمزقوضلالاتبدعبظهوروتنذر،الفتنبوقوعتنذر

اللهأنمذهبهم"وحقيقةالجهميةبدعةالبدعهذهوأولالمجاز،بموضوععلاقةولهاالناس

كافوا،المقالةهذهالجهميةابتدعتولماغيير؟"فيكلامهيخلقإتماتتكفملا-سبحانه-
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إئهوقالوا،الإطلاقهذاعنامتنعتالمعتزلةلكنمجازأ،يتكلمأويتكلملااللهإن:يقولون

الجهميةقدماءينازعوافلمغيرهفيكلامآخلقبأتهذلكفسروالكنهم،حقيقةيتكلمأومتكلم

عرفوامذهبهمحقيقةعرفوالمالأئمةواوالسلف،اللفظفينازعوهم!ائما،المذهبحقيقةفي

بهيقوملابكلايممتكقميكونأنيمشعوأتهللصفاتتعطيلالحقيقةفيهذاوأنكفر،هذاأن

يخلقهمالكانكذلككانلووأئهبغير؟بل،بهيقوملابعليمعالميكونأنيمتنعكمابغير؟،بل

آنالقناقالوأتختاثتهدتنململحلورهتمؤقائوأ!:تعالىقالوقد،لهكلامأمخلوقاتهفيالكلاممن

آيديهتمؤتيهمنآآقؤههنمغليتخسراتيزتم!:غ!ؤجللوقا،121/فصلت1(2يثنئآنطققياللىالتة

فيجبشيء،كلخالقاللهأنثبتقدبل،165يس/1(!يكييمبونبماكأنؤأآزجلهموقئتهد

:يقولونالذينالاتحاديةبذلكأفصحوقدكلاما(،الوجودفيكلايم)كل:قولهمعلىيكونأن

وقالوا:،ونحوه()الفصوصصاحبعربيكابنواحد(،)الوجود

ونجظاما)؟(تئىعليناسواءكلامهالوجودفيكلايموكل

وهو،الجهميةمذهبمنتهى"ومذهبهم:الاتحاديةهؤلاءعن-آدتة-رحمةتيميةابنقال

.(2)"الواجبالوجودهوالوجودهذابأنوالقول،الخالقتعطيلالحقيقةفي

.القرآنخفقييتنة-2

نفيفيالمعتزلةو)إفراط(القرآن)خلقفتنةآنذاكالإسلاميالمجتمعفيشغزتثم

غ!ؤحل--اللهإلىالأفعالنسبةأنومقتضاها،(الأفعالو)خلق(الرؤيةو)إنكار(الصفات

اللهإلىكقهاالأفعالنسبةفيذلكفيالجبريةوخالفتهم،(و)حقيقيةنسبةالعبادوالىمجاز،

المجاز)4(.علىفهيالعبادإلىنسبتهاوأفا،حقيقة-تعالى-

(1)

(2)

(3)

(4)

.5/109،101سمجةابنتاوىمجموعةينظر:

1،511هو/5تيميةابنفتماوىمجموعةينظر:

.3/781الإسلاموضحى،1/34،44،45والنحلوالملل،56كا!36،4ص،الدينفيالتبصير:ينظر

،15،ص،الدينفيالتهبميرومثله،2،21هص،والمثبهةالجهمةعلىوالرداللفظفيالاختلافينظر:

.2/58والنحلوالملل،081
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المجاز.علىالإيمانمعنىفيالمرجئةاستناد-3

الكزاميةيذغونقومذلكفيوخالفهمالمجاز)1(علىالإيمانمعنىفيالمرجئةواستندت

.(2)التجسيمإلىمذهبهمينتهي

.الصفاتيثبتونالسلف-4

والقدرةالعلممنأزليةصفالب-تعالىدئه-يثبتونكانواالسلفمنجماعةأن"والمشهور

والعظمة،والعزةوالإنعاموالجودلإكرامواوالجلالوالكلاموالبصروالسمعوالإرادةوالحياة

وكذلكواحدأ،شؤقأالكلاميسوقونبل،الفعلوعمفات،الذاتصفاتبينيقزقونولا

قدالصفاتهذه:يقولونأتهمإلاذلك،ولايؤؤلون،والوجهاليدينمثلخبريةصفالبيثبتون

،يثبتونوالسلف،الصفاتينفونالمعتزلةكانولما،خبريةصفابفن!قيهاالشرعفيورفىت

(")ر(.)معطلةوالمعتزلة،()صفاتيةالسلفشقيئ

.كبيرةفتنهإلىالأمةغزضر)المجاز(مصطلحفيالخلاف-5

وئقطعهالإسلاميالمجتمعأرجاءفيتدوركانتإليهاأشرناالتيالخطيرةالأمورهذه

الناسوتغزضى.(4)مئطوالخطبغتمحتىقؤتهوتذهس!شملهتقرقوحدتهوتلغيإربأإربأ

ظهوربداياتعنتخبرناأولناتوحيآخروجهمنوهي،والامتحانالبلاءإلىبسببها

التأويلاتهذهظهوركانتالبدايةأنوتفيدالمبكر،الوقتذلكمنذ)المجاز(مصطلح

الظاهرهذاوإن،القويةبالحججمذاهبهمدعمأصحابهاأرادفلماالمضللةوالبدعالباطلة

هيالمجازوأساليب،ممكنأمر)المجاز(علىتأويلهوأنمراد،غيرورسولهاللهكلامفي

يشمرونلافلماذا،مقاعمدهمأووأغراضهممعانيهمعنالتعبيرفيمسلوكةللعربطرائق

فيوتخؤزتالعرببهتؤشغتمامنهفيستخرجونالعربكلاماستقراءفيسواعدهمعن

(1)

(2)

،\و1/3القرآنلأحكاموالجامع،1/140والنحلالمللومثله،98،و7ص،الدينفيالتبصيرينظر:

.972عر،الإسلاموفجر،3/613الإسلاموضحى

بعدها.وما1/108والنحلوالمللبعدها،وما111ص،الدينفيالتبصير:ينظر

بعدها.وما8،،/4،الأصفهانيةالعقيدةوشرح،و2/2والنحلالمللينظر:

.3!كا،083،413أحمدالإماممناقبينظر:
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القرآنفيالمجازأساليبمناذعيناةالذيهذابأنمحتخينمناوئيهمعلىفيعرضونهكلامها

القرآنأنمعلومأكانولقا،العربكلامفيموجود،أنتموأنكرتموهالنبويةوالستهالكريم

الناسخطابهمافيشقكاأتهمابذفلاعربي-!ي!-الرسولوأن،العرببلساننزلالكريم

يمنعالذيفمامجازأ،العربكلامفيأنثبتفإذا،(؟)أضعببعضهمخطابفيالعربمسلك

الألفاظكلتأويلمنالمانعوما،العرببلساننزلقدوهو؟عليهاشتملقدالقرآنيكونأن

الجلالونعوتالكمالصفاتيناسببماوتوجيهها-المعتزلةعند-التتريهتخالفالتي

غؤحل؟-الرتخقفي

يناسببماالمجازألفاظخفليفيتؤشغتالإسلامإلىالمنسوبةالفزق-6

أهواءها.

الألفاظحملفيتوشعتالإسلايمإلىالمنسوبةالفرقمنفرقهكلإنالحقيقةوفي

التأويلاتمنالمسامعمنهت!تكبمافأتتومبادئها،أهواءهاويلائميناسببماالمجازعلى

أهوائهموفقعلىالمجازعلىالنصوصحملفيورسولهاللهمرادغيرعلىوالتفسير(2)الشنيعة

غؤخل--العزةرتوكلايم،العربكلامفيجرىالذيالمجازأساليبوفقعلىوليس

"فمنوالتفريطالإفراطجانبيمنالبلاءاقتسمهوقد،بتانوحسنبلاغة-!ير-رسولهوكلام

اسمهعنوينبودكير؟،منيشمئر،جملةمنهوالبراءة،دفعة-المجاز-بنفيمغرىمغرور

اللغةألفا!أنفيرى")و(واجبحتمحولهاالخياموضرب،لازمفرضالظواهرلزومأنويرى

في-يغلو"وآخر(4)غيرهفيولاالكريمالقرآنفيلامجاز،فيهايكونأنوأنكر،حقائقكفها

التعمقنفسهويسوم،عليهوالمعنىالظاهر،عنفيعدل،ويخبطخذةويجتاز،ويفيرط-المجاز

مجاز.كلهااللغةأنإلىفيذهب(5)"إليهيدعوهسببولا،التأويلفي

(2)

(3)

(4)

(5)

قليل.بتصرف1/731البيانجامعينظر:

بعدها.وما2/821الإسلاميينمقالات:ينظر

.33والبلاغةأسرار:ينظر

المرسلةالصواعقومختصر،81ص،الإيمانوكتاب،1/44،45والطراز،1/106السائرالمثليظر:

233/2.

-انقاموالعلويالأثيرابنأكدفقد،1/44،54والطراز،1/601السائروالمثل،33صو،البلاغةأسرار
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هما:كبيرينمذهبينإلىالمسلمينانقسام-7

؟3؟

المجاز.مدرسة:عليهنطلقأنويمكنالمجاز،مثبتيمذهب:الأولالمذهب-؟

الحقيقة.مدرسة:عليهنطلقأنويمكنالمجاز،منكريمذهب:الئانيالمذهب-2

تباعآ.عليهاسنقفعنهمامتقزغةآراءمنهمامدرسةأومذهبكلتحتوتنضوي

المجاز(.)مدرسةالمجازمثبتيمذهب:لأولاالمذهب

كبيرةخطوطخمسةفيتندرجأنويمكنمختلفةمذاهبإلىبالمجازالقائلونينقسم

هي:

.العربلغةفيدخلكماالقرآنلفةفيداخلالمجاز!اترىجماعةأولآ:

وألفوةاعتادوةبمااللغةهذهأهلخطابهفيفسلكاللغةبهذهترذالكريمالقرآنلأن

أساليبمنمتنوعةألوانعلىاشتملتقدالعربيةاللغةأنثبت!اذافيها،الكلامأساليبمن

المجاز،أساليبمنالألوانتلكعلىأيضأاشتملقدالكريمالقرآنيكونأنبدفلاالمجاز،

.الرأيبهذاويقولونالجماعةهذهمنالبلاغةوعلماء

اللغةأهلمن-العربيةعلماءفإن،العربيةاللغةفيالمجازوجودإثباتجهةمنوأقا

علىالبرهنةولغرض،عليهوأجمعوابذلكصرحواقد-والتفسيروالبلاغةوالنقدوالأدب

نأاللغةعرفلمنتبين"وقد:(ـه2كار)تقتيبةابنقال:أقوالهممنطائفةهنانوردذلك

المجاز")؟(.فيهيقعالقول

وأدلهاجهالاتهمأشنعمن"وهذا:فقالبالمجازالقرآنعلىالطاعنينقولردثم

الحيوانغيرإلىينسبفعلوكلكذبآالمجازكانولو،أفهامهموققهنظيرهمسوءعلى

وأقام،الثمرةوأينعت،الشجرةوطالت،البقلنبت:نقوللأنافاسدآ،كلامناأكئركانباطلآ

يعزم)وإنما121أمحمد/آلاقر(!ف!ذاعزتم:يقولتعالىواللهالسعر...ورخص،الجبل

(1)

مجاز.كلهااللغةأنإلىيذهبوآخروتفصيلاجملةالمجازينكرفمذهبكبيرينمذهبينإلىالعلماء=

.،ه:القرآنم!ثكلتأويل:ينظر
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قتيبةابنومضى"(؟)(اهيفيربح)وإنمالما6/البقرةأ(يحرتهثمفماتيبحت!اله:ويقول(عليه

م!جذارايرلدآ!تنققى(:تعالىقولهللمنكرقلنا"ولوقائلأ:إليهذهبماصحةعلىيبرهن

ماذا؟جداررأيتانهيار؟شفاعلىرأيتهجدارفيقائلأأنتكنتكيف،177الكهف/أ

أئ"او،ينقضأنيقاربأو،ينقضأنيكادأو،ينقضأنيهمجدارأ:يقولأنبدأيجدلم

إلاالعجملغاتمنشيءفيالمعنىهذاإلىيصلأحسبهولافاعلأ،جعلهفقدقال،ما

قولهمنالكريمالقرآنفيوردماأيضأالمذهبهذاذهبمن")2(وخخةالألفاظهذهبمثل

تعالى:وقوله،14إبراهيم/أ(قئم!متن%لهؤموءبلتتاقإلأزسموليمنآزسئلناومآ!:تعالى

وقوله3011/النحلأ!وتجينعرثى!مانوهداآغحيئإقهيقصدوتىآلذىف!صا!ت!

تعالى:وقوله1،5911و4الشعراء/أ(!ثعزكزضبايزبلصاني!آئمنذ!لنيمنلضكون!اله:تعالى

فإتضا!:تعالىوقوله211/الأحقافأ!هونملمو(آلدين!ندرعزشالتتئاناقضحدقوفذايمتث!!

تعالى:وقوله197/أمريم(!لذاؤتلإزبهءقؤقاآق!ععىبولمحتيتربيتمتايفي!متزته

كانفلماالمعنىهذافيومالم،58الدخان/ا(!شذ!رونبلمصانلئثعقهئم!فائنايمتزنا

أسلوبيكونأن-المذهبهذايذهبمنعند-تعينفقدعربيأبهخاطبهمالذياللسان

ضيرفلاالمجازأساليبمنألوانأالعربلغةفيأنعندهمثبتفإذاأيضأ،عربيأإياهمخطابه

أيضأ.العزيزالكتابلغةفيالأساليبهذهتقعأنمنمانعولا

مثلعلىاطلعأوقرأقديكونأنبدلاالحقبةتلكوتراثأدبعلىاطلعمتخقحصؤكل

هذاظهوربدايةمنذالكذبأخوأوكذببأتهالمجازعلىالطعنحجةأعني-الحجةهذه

الادعاء.هذايدحضماالعلماءأقوالمنسنوردفإنناولذلكالمصطلح

اللفظحمليقصد-المركبهذاعلىاللغةحمل"ومن:المجازيذكروهو:الجاحظقال

.(و)"أريثكولاقليلأالعربمنيفهملم-ظاهرهعلى

معانيهمعلىعندهمتدذ،كلامومواضع،وأبنيةواشتقاقاتأمثال"وللعرب:وقوله

(1)

(3)

وذهبقتيبةابنعنالكلامهذارشيقابننقلفقد،26،،1/662والعمدة،99:القرآنمشكلتأويل:ينظر

!ذهبه.فيه

.9،551و:القرآنمشكلتأويل:ينظر

.5/426الحيوانينظر:
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والسنة،الكتابجهليعرفهالمفمنأخر،دلالاتحينئذولهاأخر،مواضعالألفاظولتلك

ققكالشأنهذاأهلمنهووليس،العلمضروبوفي،الكلامفينظرفإذا،والمثلوالشاهد

.(1)"ؤأهلك

ثمأولألهوضعتوماوالأبنيةوالاشتقاقاتالأمثالمعرفةعلىبنىالجاحظأنفترى

العرببأمثالالجهلعلىوبنى،ةئ!لاوبالكتابالعلمذلكمعرفةعلىبنىثانيأ،لهوضعت

ولعل،والإهلاكالهلاكثمومنوالسنةبالكتابالجهلكلامهمومواضعوأبنيتهمواشتقاقاتهم

الذاهبةالجماعةهذهبهاتعلقتالتيالأسبابأظهرتكمنسبقهوماالفصلهذافيقدمنافيما

الفئةبهذهيلحقأنويمكن.الشريفوالحديثالكريموالقرآناللغةفيالمجازوقوعإلى

فييقعالمجازهذاأنفيرىاللغةفيالمجازدخولعندهيمتغعلاممنالظاهرأهلمنجماعة

الألفاظوهي،اللغةفيلهوضعتعماألفاظهانقلتمالتيالآياتسيماولاالعزيز،الكتاب

اللهتعبدناإذاأمابألفاظها،الالتزامدونبمعناها،بالعملنتعبدهأن-غؤخل-اللهأمرناالتي

أدخللمنموافقالمذهبوهذا،عندهمالحقائقمنفهيولفظهابمعناهابالعمل-غ!ؤجل-

المقدمة.فيذكرهامرالتيالحقائقأنواعضمنالشرعيةالحقائق

نقلهاكلمة"قكل:قالإذالوجهةهذهاتجهقد-يبدوفيما-الظاهريحزمفابن

كالصلاةوعملأ،قولأبهاتغتدناكانفإنآخرمعمىإلىاللغةفيموضوعهاعن-تعالى-

صحيحة،تسميةهوبلمجازأ،هذامنشيءفليس،ذلكوغيروالرباوالصياموالحجوالزكاة

معنىإلىاللغةفيموضوعهعنتعالىاللهتققاماوأقا-تعالىاللهوضعه،لازمحقيقيواسم

ؤآخعقى!الو:تعالىكقولهالمجاز")2(هوفهذا-الاسمبذلكن!غيهأندون،بهبالعملتغتذنا

المذهبهذاأصحابأنالقولومجمل.124الإسراء/1(آلزخمةمنآلذذلهماجناح

والحديثالكريمالقرآنوفيالعربكلامفيالمجازوقوعترىالتيالجماعةأعني-

تطرفأ،وأققهاوأسمحهاالآراءأعدلفرأيهم،الراجحالرأيأصحابهم-الشريفالنبوي

لواءتحتمنضفونالبلاغةعلماءغالبيةأنيعرفونالعربيةاللغةأساتيذمنالفنهذاوأهل

نإبل،العربكلامفيواقعهوكماالعزيزالكتابفيالمجازوقوعفيرون،المذهبهذا

(1)

(2)

.1/153،154الحيوانينظر:

.4/314الأحكامأصولفيالأحكام:ينظر
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الجرجانيالقاهرعبديقول،الدينفسادنكرانهأوبالمجازالجهلعلىيزتبونالبلاغةعلماء

منوللئميطانغذها،يطولجهاتمنماسةحاجةالدينوبطالب"فكيف:(ـه471)ت

فيويفقيهم،يشعرونلاحيثمندينهمفيسرقمنهايأتيهمخفيةمداخلبهالجهلجانب

.(1)"يهتدونأئهمطثواحيثمن،الضلالة

مجاز.جملتهافياللغةأنترىجماعة:ثانيآ

وأغاليةمذاهبالمجازفيذهبوابلمجاز،جملتهافياللغةأنترىأخرىفئةوهناك

قولك:إن"حتى:فقالالإفراطهذامنغريبةصورأالجوزيةقيمابنذكرفقدالغلؤفيمفيرطة

وقتمنوهوالموجود،لهذااسم)زيدأ(أنوهوآخر،وجهمنمجاززيدأ،وكلمتزيد،جاء

فليس،واستخلافتحللفييزاللافإئاغيرها،واستخلفأجزاؤةذهبتقدالآنإلىالولادة

وقد،(2)"آلوأاللفظلهوضعماغيرعلىالاسمأطلقفقد،التسميةوقتالموجودهوالآنزيد

علىللمجازتحديدهاأنالفئةهذهرأت"وتغا:فقالالمذهبهذاعلىالجوزيةقيمابنرد

اسمزيد،:قالبأنعنهوأجاتبعضهم"تكاتشوالقذيانوالحفتن!خ!لامننولحالنحوهذا

فلزمه،"الموتحينإلىالولادةحينمنثابتةهيبلتتغيرولاتتحلللاوهيالناطقةللنفس

وشربوأكلزيد،وقيرض!زيدآ،وضربتزيدأ،رأيت:قولهيكونأنوهوذلكمنأطمهوما

الضربوكذلك،النفسعلىلاالبدنعلىوقعتإئماالرؤيةفإنمجاز،كلهوقعد،وقاموركب

أي!لمإتنيإذالجوزيةقتمبابنمرهونةالإفراطهذامثلنقلفيوالعهدة،(3)"الأفعالوبقية

الجوزيةقيمابنمنالأمرهذاكانوزئماالتراكيبتفسيرفيالمذهبهذامثلتذكزكتابعلى

الطريقة.بهذهالمجازر!قتالجماعةهذهأنتوقعأوظنمجرد

مجاز.أكثزهالكن،حقائقفيهااللغةأنترىجماعة:ثالثأ

عليأباالشيخولعلمجاز،أكثرهالكنحقائقفيهااللغةأنترىتطرفأ،أقلفئةوهناك

السيدابنإليهذهبمماويفهم،الفئةهذهرأسعلىجتيبنعثمانالفتحأباوتلميذةالفارسي

(1)

(2)

(3)

.33والبلاغةأسرار:ينظر

.2/288المرسلةالصواعقمختعرينظر:

.2/828المرسلةالصواعقمختصرينظر:
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بكثرةالقولإلىيميلانأتهما(2)الفحولإرشادفيوالشوكاني(1)الاقتضابفيالبطليوسي

القولإلىالشوكانيذهبفقدالشريفةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنوفيالعربلغةفيا!از

..النهار.شمسمنوأوضح،علمعلىنارمنأشهرالعربيةاللغةفيوكئرتهالمجاز"وقوعبأن

وقوعأ-الجماهيرعندالعزيزالكتابفيواقعأيضآفهوالربلغةفيواقعالمجازأنوكما

فيواقعالمجازأنوكما..والمجاز.الحقيقةبينيفرقلامنعلىإلايخفىلابحيثكثيرأ،

مباهتةالوقوعلهذاوالإنكاركثيرأ،وقوعأةث!لافيواقعأيضأفهوكثيرآوقوعأالعزيزالكتاب

أساليبمنالنوع"هذاأنإلىذهبفقدالبطليوسيالسيدابنأفاالمجاوبة")3(.يستحقلا

،(5)"المعانيإلىواشارةمجازأكثىالعرب"وكلام:أيضأوقوله(4)"ريثكالعربكلامفيالقول

أفرطفقد،الأخيرانذهبوماوشيخهجتيبنالفتحأبوإليهذهبمابيننميزأنيجبلكننا

فقدتامأ،غلقأالحقيقةبابنفسيهماعلىبهيغلقانكاداإفراطآالمجازكثرةادعاءفيالأولان

خرجتقولنا:بمنزلةزيد،قامقولنا:عليأبولي"قال:فقالعليأبيشيخهعنجتيابننقل

الأسد:كقولك،الجنستعريفهناتعريفهالأسد،فإذاخرجت:قولهمأن:ومعناهالأسد،فإذا

هذا،البابعلىالوهميتناولهاالتيالأسدوجميعخرجتأنكتريدلاوأنت،الذئبمنأشد

لفظفوضعت،بالبابالجنسهذامنواحدفإذاخرجت:أردتوإنما،اختلالواعتقادهمحال

وضعتف!نكالاتساعأما،والتشبيهوالتوكيدالاتساعمنفيهلمامجازآ،الواحدعلىالجماعة

جئتبأنالواحدذلكقدرغطمتفلأنكالتوكيد:وأماالواحد،علىللجماعةالمعتاداللفظ

واحدكللأن،بالجماعةالواحدشبهتفلأنك:الثبيهوأما،للجماعةالمعتاداللفظعلىبلفظه

.(6)"أدسأكونهفيمئلهمنها

اللغةلألفاظوتحميلوتكقف،وتغخلمراغمةالفارسيعليأبوإليهذهبالذيوهذا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

ينظر

يظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

.23،240،124و،5،501،،548الكتابأدبشرحفيالاقتضاب:

.2،،20،21،22،23،24،25،26الفحولإرشاد:

.32الفحولإرفاد:

.48،501الكتابأدبشرحفيالاتتضاب:

.48،501الكتهابأدبشرحفيالاقتضاب:

.2/449الخصائص:
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التوشعهذامثلالجرجانيالقاهرعبدشفىأنغروفلا،معنىمنتتخفلهممابأكثرالعربية

للتخاطبإلباسأالجوزيةقتمابنسقاهكما،(؟)وتعميةوإلباسأ"جهلآالمجازكثرةفيوالمغالاة

نأ:منهيريدزيد(،)قام:وهو،عليأبوذكرهالذيفالمثال،(2)"للأدلةوتعطيلأللتفاهم!افسادأ

الماضي،جميعيطبقوالجنس،الجنسعلىيدل-عندهما-والفعلالفعلفيواقعالمجاز

يبنونإنهمئم،الفاعلعنيصدرفعلكلفيرأيهمهوهذا،(و)الآتيوجميعالحاضروجميع

مضاعفةسنةألفمئةفيولاواحد،وقتفيواحد،لإنسانيجتمعلاأنه"ومعلوم:قولهمعليه

حقيقة،لامجاززيد()قام:عبارةأنإلىيذهبونتراهمفلهذا،(4)"الوهمتحتالداخلكلهالقيام

هذاويدل،والتشبيهوالمبالغةللاتساعالبعضعلىالكلوضعهوالمجازهذاأناعتبارعلى

:فتقولالفعلذلكأجزاءأوأفرادجميعفيتعملهلأنك،جنسهلجميع()قامالفعلانتظايمعلى

جميعفي)قام(للفعلفإعمالكقبيحآ،وقيامآحسنأ،وقيامآ،قومهومئةوقومتينقومةقمت

جميعلتناولصلاحهعلى-يزعمونفيما-العربعندموضوعأتهعلى-عندهمتدذأجزائه

.(5)الفعلذلكأجزاء

علىصحيحةنتيجةبنياقدمذهبهماذهبومنعليأباوشيخهجنيابنإن:ونقول

ألفمئةفيولاواحدوقتفيواحد،لإنسانيجتمعلاأنهحقآفصحيحمخطوء،افتراض

القيامأجزاءجميعيشمللا)قام(الفعلهذالكن،الوهمتحتالداخلكلهالقياممضاعفةسنة

معينقيامحصولعلىالعربعندتدذزيد()قام:جملةفي)قام(فالفعل،المختلفةوأشكاله

المخاطبويعرفهالمتكلميقصدهالغالبفيمحددالماضيالزمنوهذاماض،زمنفي

:سيقولفإنهالقيامهذايصفأنالمتكلمأرادفإذاذلك،علىالدالهوبينهماالحالوشاهد

حصولمراتعدديبينأنالمتكلمأرادإذاأماطويلأ،قيامأأوقبيحآقيامأأوحسنأقيامأزيدقام

وألفقومةومئةقومةوسبعينقوماتوسبعوقومتينقومةزيدقام:سيقولفإنه،القيامهذا

(2)

(3)

(4)

(5)

.243لبلاغةاسرارأ:يظر

.3/24الفوائدبدائعينظر:

.2/448الخصائصفيالمعنىهذاينظر:

.2/448الخصائص:ينظر

قليل.تصرف2/448الخصائصينظر:
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وعدمالبيانلغرضالمتكلمإرادةأوالمخاطبحاجةعلىكلهيجريوهذاإلخ...قومة

حقيقةوإنالأجزاءجميعيشملعامالجنسعلىيدلبكونهالفعلمجازيةدعوىوإن،الإلباس

يسندهالاباطلةدعوىوالتشبيهوالمبالغةالاتساعسبيلعلىالأجزاءهذهمنجزءحصول

ببالهايخطرولمالربتعرفهلا،عليأبووشيخهجنيابنإليهذهبالذيهذاإنونقول،دليل

بفمبطهمالشريفالعلمهذالناواستخرجواالعربكلاماستقرؤواالذين-العربيةعلماءوأن

كلامفهمفيعليهانسيرالتيالنحوقوانينلناودونواإليها،وماوالصرفواللغةالنحوقواعد

إنهبهيقصدولالذاتهيرادفإتهيطلقعندماالفعلأنعلى-نعلمفيما-مطبقونوضبطهالعرب

للاستنادالمعتزلةابتدعتهحادثافتراضإلاهذاوما،والآتيوالحاضرالماضيجميعيشمل

مسألةمنهاستخرجواحتىوحدودهمعناهفيتعمقواالذيالعدلهو:أصولهامنأصلفيإليه

.(1)حقيقةالإنسان!الىمجازأ،-سبحانهاللهإلىخلقهابنسبةوذلك،الأفعالخلق

.العربلغةفيوقوعهتئيهرولاالقرآنفيالمجازوقوغتئيهرلاجماعة؟رابعآ

الكريم،القرآنفيوقوعهتنكرلاكما،اللغةفيالمجازوقوعتنكرلاالعلماءمنفئةوهناك

العربكلامفيسواءاستعمالآ)2(الأقلهوالمجازوأن،الكلامأكثرهيالحقائقأنترىلكنها

عنها،قزلحوالمجاز،لأصلاهيالحقيقةلأن،المطقرةالنبويةهت!لافيأوالكريمالقرآنفيأو

موافقةالمذاهبأكثرمنكانرئماالمذهبفهذا،الأصلمنأكثزالفر4يكونأنيمكنولا

.والاستعمالاللغةلواقع

وقوعبشدةتئيهرولكتها،تئيهىولاالعربلغةفيالمجازوقوغتثبتجماعة:خامسأ

الكريم.القرآنفيالمجاز

فيوقوعهوتنكربشدةتقفإتهاإلا،تنكرهولااللغةفيالمجازوقوعتئبتفئةوهناك

عددأسماء-آدثةرحمة-،هـ(28)تتيميةابنلناذكرالجماعةأوالفئةوهذه،الكريمالقرآن

(1)

(2)

الإسلاموضحى،1/45والنحلوالملل،64الدينفيوالتبصير،الإسلاميينمقالاتفيذلكتفصيلينظر:

44/3،45.

فارسابنكلامالمزهرفيالسيوطينقلفقد،591/و،والإتقان،1/535والمزهر،\و7،الصاحبي:ينظر

نسبة.غيرمنالإتقانفيوذكره،إليهونسبه-بنصه-المذهبهذافي
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من"وآخرون:تيميةابنقال-أللةرحمة-حنبلبنأحمدالإمامأصحابمنوجفهممنهم

وأبيحامد،بناللهعبدوأبي،الجزريالحسنكأبيمجاز،القرآنفييكونأنمنعواأصحابه

خويزبنمحمدمجازالقرآنفييكونأنمنعوكذلك،التميميالحسنأبيبنالتميميالفضل

وضمف،البلوطيسعيدبنومنذربكر،أبووابنه،عليبنداودمف،ومغع،المالكيةمنمنداد،

فيالمجازوقوعإنكارفيالخلافيحكىأتهإلىهـ(74و)تالعلويوذهبمقمنهمآ")1(،فيه

وذكر،المذهبفيأبيهوخليفةالظاهرأهلإماميعني(2)الأصفهانيداودبنبكرأبيإلىالقرآن

ثم،تيميةابنشيخهعندالواردة-أحمدالإمامأصحابمن-العلماءأسماءالجوزيةقيمابن

فييثبتمتأخريهممنفكثير،مختلفونمالكأصحاب"وكذلك:فقالآخرينأعلامآأضاف

لفظةذلكفيعنهميعرففلا،القاسموابنوأشهب،وهبكابنالمتقدمونوأمامجازأ،القرآن

المالكيالبصريمندادخويزبنمحمدإلىالقرآنفيالمجازبنفيالتصريحونسب")و(،واحدة

نأالجوزيةقيمابنوذكر،(4)البلوطيسعيدبنومنذربكر،أبيوابنهالأصبهانيعلىبنوداود

منبالرغمعليهأقفولم،(5)"أفنضمالقرآنفيالمجازنفيفيصنفالبلوطيسعيدبن"منذر

الموقفهذاحقيقةبنفسيلأرىالمصنفاتهذهمثلعلىالوقوفإلىحاجتيولصسذةعنهبحثي

مجردهوالقولهذامثلبأناعتقاديفيزادمفاالكريمالقرآنفيالمجازوجودبعدمالقولمن

الكريم.القرآنفيالمجازبوجودالقائلللرأيودفعآلرأيهاتعصبأالجماعةهذهتقولهكلام

العلماء،منآخرينجماعةعنالقرآنفيالمجازوقوعإنكارهـ(،و1)تالزركشيونقل

"وحكي:قالثم،المالكيةمنمندادخويزلابنذكرهإلىإضافةالافعيةمنالقاصابنمنهم

القرآنفيالمجازوقوعإنكارهمأنيعني(،)"الأصبهانيمسلموأبي،وابنهالظاهريداودعن

الجوزية.قيمابنقالكمابهمصرحأوليس،عنهممحكي

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

ينظر

ئنظر

ئنظر

ينظر

ينظر

ئنظر

.80،18الإيمان:

.1/83الطراز:

.2/322المرسلةالصواعقمختصر:

.2/322المرسلةالصواعقمختصر:

.2ر2/3المرسلةالمواعقمختصر:

.2/525القرآنعلومفيالبرهان:
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باسميصرحلمالزركشيعندالمذكورينالعلماءأسماءهـ(119)السيوطيأوردوعندما

منهمجماعة"وأنكره:قال!انما،المذهبفيأبيهخليفة-بكرأبيوابنهالظاهريعليبنداود

فيولاالقرآنفيلاالمجاز،اللغةفييكونأنأنكرتأخرىشخصيةوهناك،(1)"الظاهرية

معهولنا(و)(ـه814)تالإسفرايينيإبراهيمبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبووهولاأ،(2)غيره

فيالمجازلوقوعالمنكرونإليهااستندالتيالحججوأما،الكلامهذانهايةفيخاصموقف

:عنوانتحتوادعاءاتأقوالبصفة4،هـ(و)تالعلويمنهاقسمأأوردفقدالكريمالقرآن

يستندونالقرآنفيالمجازوقوعمنكريأنتختل!ائماأحدإلىينسبهاولم،(4)(وتنبيه)خيال

كلامفيالمجازدخولجوازمنذكرتموهماإن:قائلقال"فإن:فقالالمقالاتهذهمثلإلى

غيرمنها!وشي،كلايمهوفيصفاتهوفي،تعالىاللهذاتفيمطاعنحصولإلىيؤديتعالىالله

-المجاز-ببطلانالقضاءفيجب،بخطابهيليقولا،صفاتهفيولاتعالىاللهذاتفيجائز

أهميتها،لعدمالأخرىالوجوهونتركلأهميتهالأولمنهانختار،أوجهأربعةمنوبيانهوفساد؟،

لائقغيروهذاوم!تيير،متخؤزبائهوصفهيجوزلكانبالمجازخاطبلواللهأنهو:فأولهما

.(؟)"بالحكمة

موردةالإلهيةلأوصافاإجراءفلأنأولأأما،لأمرينفاسدهذا"قلنا:الوجههذازذفيقال

الأوصافهذهفلعلثانيآ:وأماحالهفيتوقفناعنهسكتوما،أطلقناهفيهأذنفما،بالشرع

(1)

(2)

(3)

(5)

.3/901القرآنعلومفيالإتقان:ينظر

،23-22الفحولىارشاد،1/364اللغةعلومفيوالمزهر،2/233المرسلةوالصواعق،18الإيمانينظر:

الإسفراييني،إلىالقرآنوفياللغةفيالمجازإنكاروالوكانيوالسيوطيالقيموابنيميةابنلإمامانبفقد

تفصيل.منسيأتيماعلى

أكثرتفصيلعلىوللاطلاعوالأصولالبلاغةكتبفياسمهترددكثرةمعمؤلفاتهمنضيءعلىلهنقفلم

فيوالتبصير،2/691الأولالقسمواللغاتالأسماءوتهذيب،46ص،الجناتروضات:يراجعلترجمته

لموالقدر"الاعتزالأهلعلىالردفي"المختصرمنها:المؤلفاتمنعددآلهالأيخرذكرفقد،أو3الدين

عليه.نقف

.1/84الطراز:ينظر

.1/84الطراز:ينظر
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يأذنلمالشرع:ونقولإطلاقها")1(،فيتوقفناجرمفلا،عليهإجرائهاصحةمعالخطأتوهم

العلياوصفاتهالحسنىأسمائهفييردفلمومتخؤز،م!تييربأنه-تعالى-اللهيوصفبأن

والمجازاتوالكاياتالاستعاراتمنأنواععلىاشتملقدالكريمكتابهأنمع،الوصفهذا

فيالمجازيةكالأغراضوالتجوزالتوسعمنأخرىأنواعوعلىالعقليالمجازوألوانالمرسلة

والنقديةاللغويةمؤتفاتهافيودونفالعلماءجماهيربهذاأقرتكماوالإنشاء،الخبرأساليب

العربإفهامعلىقادر-سبحانه-اللهإنالجواب؟ذلكفيالقولفما،والتفسيريةوالبلاغية

جكقته-تجفت-لكته،أسلوبوبأقيوسيلهبأتة-جر-محمدنبيناعلىالمئرللكلامه

الذيكلامهمفيالقولوأفانينأساليبوبمثلويألفونه،يعرفونهالذيبلسانهمخاطتهم

خاطبهمكلامهمفيومستعملةمألوفةالمجازأساليبكانتفلما،منوالهعلىونظموا،اعتادوه

كلامهم،فيعنهاعبرواالتيالمعانيعنبهز!غقالمجازأساليبمناعتادوهمابمثلتعالىالله

أحدببالتخطررتماهواجسأوخواطرعلىإجابة4مخزهوأبديناهالذيهذاإن:أخيرأونقول

فإن!الا.لسؤالموضعأولخاطرةمجالالمصطلحهذافييبقىلاحتىآبذيتاهعنها،فيسأل

علىاشتملتلأتهاوذلك،(2)اللغاتأوسعمنالعربيةاللغةأنإلىيذهبونالعلماءمنكثيرأ

والمجازاتالمرسلةوالمجازاتالاستعاراتكأنواع،الكلامفيوالتجوزالتوسعمنأنواع

مقاوالإنشاءالخبرأساليبإليهاتخرجالتيالمجازيةلأغراضواوالتعريضروالكناياتالعقلية

المتأخرين.البلاغةعلماءعندوتفصيلهتحديدهتتم

عليها.والردالكريمالقرآنفيالمجازمنكريشبهة:ملاحظة

لامنعندهـ(7و1)تالزركشيذكرهاالتيالحخةأوهـ(1)تالسيوطيونقل

والقرآن،الكذبأخوالمجازأن"وشئقتفم:فقالعليهوزاد،القرآنفيالمجازوقوعيجيزون

شطرمنهسقط،القرآنمنالمجازسقطولو،باطلةالشبهةهذهبأنبالقولواكتفى...منهمنرة

القرآنخلووجبولو،الحقيقةمنأبلغالمجازأنعلىالبلاغةعلماءاتفقفقد،ن!حلا

(1)

(2)

.1/58ازالطر:ينظر

.75والاتتضاب،14والصاحبي،61القرآنمئكلتأويل:ينظر
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الشبهةهذهفنقولوغيرها")؟(،القصصوتثنيةوالتوكيدالحذفمنخلؤةوجبالمجازمن

،الشجاعالرجلبهوأرادت)الأسد(لفظة-مثلأ-استعملتالعربأنومستندهاضعيفة

الوجهبهاوأرادت()الشمسلفظةواستعملت،المرأةبهاوأرادت()الظبيةلفظةواستعملت

فيلهاالموضوعمعناهاغيربهاالعربأرادتالتيالألفاظمنذلكمجرىيجريوما،المليح

كالأسدرجلأأوكالأسد،شجاعأرجلأغتوا:فإتماأسدأ،جالستقالوا:عندمافالعرباللغة

الشجاعالرجلبهافوصفوااستعاروها)الأسد(لفظةلأنمجازالاستعارةفهذه،الشجاعةفي

باستخدامهمفكأنهمالتثبيه(،تناسيعلىيقومالاستعارةمبنىالأنبالتشبيهتصريحغيرمن

فيالاستعارةأنعليهينبنيالإيجابوهذالهأوجبوهقدالشجاعالرجلعلى)الأسد(لفظة

فأصحاب،(2)(ءالشيعنالاسمنقللا،الاسممعنىادعاءهي)إتماالاستعمالهذامثل

بهذاتغقفواعنه،يترةأنيجبالقرآنوأنالكذبأخوالمجازأنيزعمممن-الشبهةهذه

قدوالادعاءالمبالغةأنأوالكذبأختوالمبالغة،الوصففيمبالغةفيهأنورأواالاذعاء،

)الأسد(لفظإطلاقإن:ونقول،والكذبللصدقمحتملانفهما،تثبتلاوقدصحتهاتثبت

بهتصريحغيرمنالتشبيهبهمقصودالادعاءهذالكنحقأ،اذعاءهوالشجاعالرجلعلى

للمشبهفادعاؤها،وأبينوأبرزأوضحبهالمشبهفيهي،المشبهفيصفةوبيانوإبرازلتوضيح

العربعندالعادةبهجرتأمرالأصيلالصفةصاحببهالمشبهمعالمشبهيتساوىبحيث

ذإبينها،الطاحنةالمعاركميدانفيالعربيةالقبائلبينجرتالتيالأحداثبصدقهوشهذت

ساحةفيالنظيرمنقطعإقدامأفأبدواأقرانهممنالأعداءمناجزةفيتسابقواعندماالفرسانإن

نأقبائلهمفأرادت،النادرةالشجاعةبصفةقبائلهمعندالأبطالهؤلاءمنعدداشتهر،الوغى

رأوامراتبهاأعلىعلىالصفةبهذهعندهممشهورأالأسدكانولمابها،منهمواحدكلتض!

تجاوزواثمشجاعتهفيبالأسدالبطلالفارسشتهواأثهمأوبها،الكميئالبطليصفواأن

فيالعادةوهذه،الشجاعةصفةفيللأسدالبطلمساواةفيمبالغةالأسدأنهادعاءإلىالتشبيه

والادعاءالصفةووضعالكذبإلىمؤذاهاالضيالمبالغةمنهايقصدلاالمعنىهذاعنالتعبير

(1)

(2)

عليهاالردونقلالثبهةهذهالمدنيذكرفقد،6/801الربغوأنوار،51و/3القرآنعلومفيالإتقان:ينظر

إليه.إشارةغيرمنالسيوطيمن

.533البلاغةأسرار:ينظر
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القاهرعبديقول)الأسد(،بلفظةعنهغترواالذيالمعنىيعنونكانواإثهمبلقخقه،غييرفي

أرادإتهيقولوا:أنمنالاشعارةفيتكلمواإذايمتنعونلاتراهمائك"واعلم:الجرجاني

المعنىفيهاالأعملأنفيصريحوذلك،بهالقولإلىيلجؤونهمبلأسدأ،فجعلهالمبالغة

،معناهلهاسئييزأتهإلىإشارة)الأسد(،اسملهاستييزقولناوأن،الحقيقةفيالمستعاروأته

وكنا-الاسممعنىادعاءولكن،الاسمنقلالاستعارةليستأنثبت"فإذا،(1)"إئاهجيلوأته

إثهيقولوأنبالشجاعةوعهمفهفيالمبالغةبهأرادأنهأسدأ(،)رأيت:الرجلقولمن-عقلناإذا

يعرضلاوالذعر،يخامرهلاالخوفأنوفي،البطشوشدةالبسالةنرطومنالقلبقوةمن

معنىادعائهمنولكنالأسد،لفظمن-ذلكنعقللم-)الأسد(عنينقصلابحيثله،

طريقمنفيهاالمعنىتعرفأنكفيكالكنايةالاستعارةأنبذلكثبترآه،الذي)الأسد(

.(2)"اللفظطريقدونالمعقول

اللهوصفمنالمنعوكذلكالباطلةالدعوىأوالكذبعنالقرآنتنزيهمذهبإن

المجاز،إلىفيعدلالحقيقةبهتضيق-لاقدرتهتفجت-هتأومتخؤزأومستعيربأئه-غؤصل-

نأهوبباطلتلبسالمذهبهذالكنوقناعتها،ورضاهاراحتهاالنفسفيهتجدمحمودمذهب

وأمستعيربأتهيوصف-لااسمهعز-اللهأنكماصحتهاتثبتلمالدعوىفهذه،كذبالمجاز

العربأنثبتفإذا،الكلامفيمسلكهمالكريمبكتابهللعربخطابهفيسلكوإتمامتجؤز،

منواعتادواألفوامابمثل-حكمتهجلت-اللهخاطبهمفقدكلامهافيوتؤشغتتخؤزت

بهضاقتقدالحقيقةأنأومتخؤزأومستعيربائهؤضفهإلىيحتاجأنغيرمنوالتوشعالتخؤز

لاستعارةاإلىجونالمحتاهماللغةأهلوإتما،المقصودةالمعانيعنبهللتعبيرالمجازلىإفمال

وأنواعالاستعارة-ؤتعالىستبحاته-فسلك،أسلوببأبلغحاجاتهمعنوالتعبيرالبيانلغرض

أذهانهمإلى!ايصالهاالمعانيأدقفهمفيلحاجتهمسدآالعزيزكلامهفيالأخرىالتجوز

نقفحتىالمذهبهذاظاهربمثلنغترفلا.المضمارهذافيعادتهمعلىجريآالصوربأوضح

.دعواهفحوىمنونتثبتحقيقتهعلى

(1)

(2)

.453ص،فيأيضأالمعنىهذاومثل،633الإعجازدلائل:ينظر

هنا.كررهثم133ص،فيالمعنىهذامثلأوردوقد،3و،الإعجازدلائلينظر:
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.(الحقيقة)مدرسةالمجازمنكرىمذهب:الثانىالمذهب

؟43

.النصوصظواهرعنديقفونالمذهبهذارجالأولأ:

ولغلاللغةفيمجازلاأتهإلىويذهبونالنصوصظواهرعندالمذهبهذارجاليقف

الإمامهواللغةفيالمجازإنكارموضوعفيالعلماءعندذكرهاتزذدالتيالشخصياتأكثر

نأبودناوكان،(ـه841)سنةالمتوفيالإسفرايينيإبراهيمبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبو

العلماءذكرهمالأنتامبشكليالمجازإنكارروجهحقيقةلنعرف،(؟)مؤلفاتهمنشيءعلىنقف

تيمية:ابنالإمامقالفقدالقرآنفيولااللغةفيلاالمجازنفيعلىدليلآيقوملاإليهونسبوة

الإسفراييني،إسحاقكأبيغيرهفيولاالقرآنفيلامجازاللغةفييكونأنطائفةأنكر"وقد

لهوضعماغيرفيمستعملألفظأاللغةفيأنشقتمإذافإتهلفظيمعهالنزاع،لهالمنازعونوقال

.(2)"أزاجمي!قهلم!انالمجاز،هوفهذا،بقرينةإلامعناهعلىيدللا

ي!قئم؟لمأمله؟ومجعغماغيرفيمستعمللفظبوجودالإسفرايينيأشقتمندريولا

فييكونأنطائفةأنكرت"وقد:قالالجوزيةقتمابنلأنذلكبمثلئتقئملمأثهوالغالب

ونمثواالفتأخرينمنكثيريفهمهلمغورلهوقوله،الإسفرايينيإسحاقكأبي،بالكليةمجازاللغة

.(ر)"ئيظفلمعهالنزاغأن

فيمستعمللفظبوجودي!قملمأئاإلىإشارةفهذهلفظيآ،يكنلممعهالنزاعدامفما

الجوزية.قيمابنعبارةأفادتهماوهذا،كقيإنكارللمجازإنكارةوأن،لهوضعماغير

(1)

(2)

(3)

القيموابن،81الإيمانفيتيميةكابنالمجازلموضوعتعرضواالذينالعلماءعندالإسفرايينياسمتردد

والئ!وكاني،1/364،536،366المزهرفيوالسي!طي،2/323المرسلةالصواعقمختصرفيالجوزية

فيذكرالإسفرايينيالمظفرأباالإمامأنإلامؤلفاتهمنشيءإلىيثيرواولم،22،23،الفحولإرشادفي

والقدر،الاعتزالأهلعلىالردفيالمختصر:مهاإسحاقأبيمؤلفاتمنعددأ391ص،الدينفيالتبصير

منها،الصحيحوتصحيحالمقالاتمنالباطلبطلانإبانةفيطرقسبعفيهحأو،الدعاوىتحقيق:وكتاب

منها.واحدعلىنقفولمالنةأهلطريقبيانفيوهوالاعتقادشرحوكتاب.المبتدعةعلىالردفيوهو

.81الإيمانينظر:

.2/332المرسلةالصواعقمختصرينظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


؟44

الإسفراييني.علىالسيوطيردودثانتما:
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فيمجازلا":قولهالإسفرايينيإلىفنسبإيضاحأالغامضالموقفهذاالسيوطيوزاد

،العربعنالمتواترالنقلذلكفي"وعمدتنا:فقالبارعأردأالمقالةهذهزذثم(؟)"العربلغة

جناخولاالسمقير،جناحعلىوفلانلها،قتنولا،الطريققتننعلىفلاناستوى:يقولونلأتهم

فيالمجازومنكر،مجازاتكلهاوهذهساق،علىالحربوقامت،الليليفةوشاتتلل!قير،

القيس:امرؤقال،العربلغةمحاسنومبطلللضرورةجاحداللغة

بكفكليؤتاءأغخازآؤأزد!بص!فبهتقطىتضاتةققفت

والعالتموالكريتم)أسدأ(الشجاغالزجلشفواوكذلك،أردافولاضفبلقيلوليس

فيحقيقةوالحمار،البلادةمعنىفيالحماروبينبينهمالمقابلة)حمارأ(،والبليد)بحرأ(،

.(2)"أزوجتالمستعاراتهذهإلىنقلولكنهالبهيمةفيحقيقةالأسدوكذلك،المعلومةالبهيمة

:فقالالمجاز،إنكارهفيالإسفرايينيإليهااستندالتيالحججمنواحدةالسيوطيأوردئم

كلايمكلأثه-مثبتيهعندالمجازخذأن-الإسفرايينيإسحاقأبايعني-الأستاذ"وعمدة

وأالذاتفيبينهمامقارنةلنوع،الأصليموضوعهغيرإلى،الأصليموضوعهعنبهتحؤز

فكتسميةالذاتفيوأما،والبلادةالشجاعةفكوصف:المعنىفيالمقارنةأما:المعنىفي

منالمطمئنالموضع:والغائطالدار،فناء:والعذرةوعذرةغائطآالفضلةوتسميةسماء،المطر

يستدعيوهذاالفضلةإلىلاسمائقل،ذلككثزفلما،الحاجةقضاءعنديرتادونهكانوا،الأرض

وأتقديمالعربلغةفييوجدلاأئهيرىوالإسفرايينيمتأخرآ،إليهومنقولآمتقذمآعنهلأمنقو

لاالأسماءلأنبالمجاز،فيهنطقتفقدبالحقيقةفيهنطقتقدالعربأنقدززمانكلبلتأخير

باختلافاختلافهايجوزولذلك،والمسمىالاسمبينمناسبةلاإذلذاتهامدلولاتهاعلىتدذ

تغيرها.ويجوز،لأمما

فرسأ،الثوبشفيولوآخر،باسيمالعجملغةوفي،باسيمالعربلغةفييسمىوالثوب

(1)

(2)

.1/643المزهرينظر:

.1/463،563المزهر:ينظر
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يجوزولالذواتها،تدلفإنها،العقليةالأدلةبخلافمستحيلأ،ذلككانماثوبأوالفرس

وجهعلىوالمجازبالحقيقةنطقتوالعرب،واصطلاحبوضعتدذفإتهااللغةأفا-اختلافها

وضعكماللأسدوضعالسبعاسمفإن،التحكممنضربمجازأوهذاحقيقةهذافخغلواحد،

.(1)(لمالشجاعللرجل

هذاعلىالجوابوطريق:فقالالإسفرايينيإليهااستندالتيالحجةهذهالسيوطيوأبطل

الحقيقةكانتإذاإلايعقللاالمجازفإنالمجازعلىتقديمهامنبذلاالحقيقةأنلهنسلمأثا

والتأخير،التقديمعدمعلىيدللابالتأريخوالجهلعندنا،مجهولالتأريخولكن،موجودة

وضعتماالعربلأن،فباطلواحدآ،وضعأوالمجازالحقيقةوضعتالعربإن:قولهوأفا

العربولكن،()الإنسانهوالرجلحقفيالعيناسمبل(الشجاع)الرجللعيناسمآ)الأسد(

لغةفيالأساميأنثبتفإذا،الشجاعةمعنىفي)الأسد(لمشابهتهأسدآ)الإنسان(شقت

فهذامجازألآخرواحقيقةأحدهماق!فينا،النوعينهذينإلىمعقولأانقسامآانقسمتالعرب

فلاالتسميةفيونازعبهاعترف!ان،الضرورةجحدفقدالمعنىأنكرفإنالمعقولالتقسيمهو

البهيمةإلا)الحمار(اسممطلقمنيفهملاولهذا،بالمعانيالاعترافبعدالأساميفيمثماحة

واحدآ)2(.تناولآلتناولهمافيهماحقيقةكانولو،بقرينةالبليدالرجلإلىينصرفوانما

الواهيةالحخةهذهمثليعلىمذهتهذهتومنالإسفرايينياتكاءر!قنكيفندريولا

العلمأهللجمهورالإسفرايينيإسحاقأبيمخالفةأنوهوفيهالشوكانيقالهبمانأخذأنإلا

وتنادي،العربلغةعلىاطلاعهعدمعلىدلالةأبلغ"تدذالعربلغةفيالمجازوقوعفي

هذهمنعليهالاطلاعينبغيماعلىالاطلاعفيتفريطهالمخالفةهذهسبببأنصوتبأعلى

معرفةأدنىلهمنعلىتخفىلاالتيوالمجازاتالحقائقمنعليهاشتملتوماالشريفةاللغة

.(3)"اهب

.365/1المزهرينظر:(1)

.365/1،366المزهرينظر:(2)

.23،إرشادالفحولينظر:)و(
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القرآنفيبالمجازالقولمنالجوزيةقيمابنوتلميذهتيميةابنالإمامموقفثالثآ:

الكريم.

المطافخاتمةلتكونأيضأعليهاالوقوفمنبذلاالأهميةكبيرةأخرىملاحظةوهنا

ابنالإماموتلميذهتيميةابنالإسلامشيخالجليلينالإمامينموقفوهي،المبحثهذافي

متضقبآموقفألهمافإن،الكريمالقرآنفيبالمجازالقولمن-اللهرحمةعليهما-الجوزيةقيم

بعضإفراطإلىالمجازإنكارفيالتشددهذاويعود(1)الكريمالقرآنفيالمجازإنكارفي

فيذلكإلىالمعتزلةذهبفقدبمقتضاةالآياتوتأويلالمجازركوبفيالإسلاميةالفرق

وما(2)(الأفعالوخلقالقرآنبخلقو)القول(القيامةيومالباريرؤيةو)إنكار(الصفات)نفي

ونسبةالمحض)الجبربوالقولالمجازاستخدامفيالجبريةفيهأفرطتماوكذلك،ذلكإلى

منالمرجئةإليهذهبتماوكذلك،(و)(أزاجمالعبادوإلىحقيقة-تعالى-اللهإلىالأفعال

الفرقمنجميعآهؤلاءخالفمنذلكإلىيضافثمالمجاز()4(علىالإيمانمعنى)تأويل

طتي-في-دعاذلككل،السبيلهذافيوإفراطهم(5)والتشبيهبالتجسيمقالتالتيلإسلاميةا

النهايةفيبهماأذىلكتهالتأويلفيالإفراطهذاييردبحزمالوقوفإلىالجليلينالإمامين

العلماءأنللنظراللافتالعجيبوالأمريظهر،فيما-الكريمالقرآنفيالمجازإنكارإلى

الرغمعلىالحقيقةمدرسةضمنالكبيرينالإمامينهذينيذكروالمبعدهماجاؤواالذين

ماالأدلةمنقذماإتهماإذالمطقرةةت!لاووالقرآناللغةتضقموضوعلأخطرتغزضهمامن

فحسبوغيرهاوالمرجئةوالجبريةالقدريةركبتهالذيالمجازوليسبرفيهالمجازيهدميكاد

(1)

(2)

(4)

لغةفيالمجازينكرلابأنه-تعالىأدتةرحمة-تيميةابنالإمامصرحفقد،2هصر،المدنيةالرسائلينظر:

هذا،بمثلالجوزيةالقيمابنتلميذهصرحوكذلكالصفاتومنكريالمعطلةعلىالرديريدولكنهالعرب

.24،/14،2،/1المرسلةالصواعقمخصرينظر:

فيأمينأحمدفيهوتوسع،1/43،44،45والنحلوالملل،10،،63،64ص،الدينفيالتبصير:ينظر

.3/22،45،187الإسلامضحى

.(2)مقر!اهلاانظر

بعدها.وما3/613الإسلاموضحىبعدها،وما1/931والخلوالملل،9،ص،الدينفيالتضيرينظر:

.1/051والنحلوالملل،911الدينفيالتبصيرينظر:
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وافيةبإجاباتالجوزيةقيمابنوتلميذةتيميةابنقذقهماكلعلىالكتابهذافيأجبنالكننا

عندهمالوهموجهفيهاتيناوالأدبوالنقدوالبلاغةوالتفسيراللغةأهلإلىمستندةمخققة

القرآنفيالمجازبإنكارالقائلونإليهااستندالتيوالشبهاتالاعتراضاتكلعلىبهاوأجبنا

والسيوطيكالزركشيالقرآنعلوممضتفاتأصحابأن-باستغراب-هناونذكر،الكريم

ر!قنبتمندريولاالقيمابنوتلميذهتيميةابنيذكرالمللمجازالمنكرينأسماءذكراعندما

المجاز.منموقفهمابخصوصكليأإهمالأالإمامينلهذينذكرهماإهمال

أوردهاالتيلاعتراضاتالجميعالجليةالواضحةالردودهناهافسنعرضذلكعلىوبناء

إليهبالإشارةمكتفينالجوزيةقتمابنتلميذةعليهاوتاتغا-أدئةرحمة-تيميةابنالإسلامشيخ

فيوأفرطتوشعفيماعليهردودنالبيانآخرمكانأالجوزيةقيملابننفردثم،الهوامشفي

ذلكفيآملينالعربكلاموفيالكريمالقرآنفيالواردةالمجازأمثلةمنمتنوعةلصورإنكاره

السبيل.يهديوهوالقصدوراءمنواللهنعتقد،ماعلىالموضوعهذافيوالصوابالحقبيان

الحجج.هذهعلىوردودناالمجازإنكارفيتيميةابنحجج:رابعأ

إلىالهوامشفيونشير-تعالىأدثةرحمه-تيميةابنالإسلامشيخمعالكلامونبدأ

منواحدآعليهماالرذأوالنظروجهةبيانليكونمسألةكلفيلهالجوزيةقيمابنموافقات

يأتي:وكماتكرارغير

كلامفيوقغحادثأمرومجازحقيقةإلىالكلامبتقسيمالقول:الأولىالحخة

المتقدمين.العلماءمنأحدفيهيتكغولمالمتأحرين

وأدلالتهاوتقسيمومجاز،حقيقةإلىمعانيهاعلىالدالةالألفاظتقسيمأن"تيميةابنذكر

فإن،الدلالةفيأو،المدلولفي-والمجازالحقيقةلفظاستعملإن-عليهاالمدلولالمعاني

حادثاصطلاحهوالتقسيمفهذاحالط"وبكل:قالثم(1)"المتأخرينكلامفييقعقدكفههذا

أحدولا،بإحسانلهمالتابعينولا،الصحابةمنأحدبهتتكفملم،الثلاثةالقرونانقضاءبعد

ولابل،والشافعيحنيفةوأبيوالأوزاعيوالثوريكمالكالعلمفيالمشهورينالأئمةمن

آدلة-.رحمة-شيخهمذهبالقيمابنذهبفقد،2/132المرسلةالصواعقومختصر،08،،و،لإيمانا:ينظر(1)
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.(1)"ونحوهمالعلاء،بنعمرووأبيوسيبويهكالخليلوالنحواللغةأئمةبهتكفم

ستةمنعليهاالجوابيكونأنيمكنبأتةالاعتراضاتهذهعلىالجوابفيونقول

أوجه:

التقسيمهذا!انماومجاز،حقيقةإلىتقسملممعانيهاعلىالداتةالألفاظإن:لأولاالوجه

الفقرةفيإليهأشاركماالدالفيوليسالمدلولفيجرىالتقسيمهذاأنيعني،المعانيفيكان

.-تعالىآدتةرخمة-كلامهمنالثانية

كلامفيوقوعهوعدم،فحسبالمتأخرينكلامفيالتقسيمهذاوقوغإن:الثانيالوجه

تتملموغيرهاوالبلاغةوالنقدواللغةالنحواصطلاحاتلأنمحرمآ،ليسأمر،المتقدمين

أوجدهمباحأمرالمتأخرينكلامفيالاصطلاحاتهذهفوقوع،المتأخرينعندإلاتنضجولم

!سصص

إلىوحاجتهمالإسلامفيالعربغيرمنعناصرودخولوالثقافيةالاجتماعيةالاحوالتغير

تظهرأنطبيعيآأمرآوكانفيه،دخلواالذيالجديدالدينأحكاملمعرفةالعربيةاللغةضبط

منوغيرهاوالبلاغةوالصرفوالنحواللغةقواعدبهايضبطواكيالعلماءعندالاصطلاحات

بفهمهموأحكامهالدينهذالفهمالإسلامفيالجددللداخلينتسهيلآ،الأخرىالعربيةعلوم

وأحكامها.العربيةاللغة

لهموالتابعين-آكأيتةعئفضر-المسحابةعهدفيوغيرهالاصطلاحهذاظهورعدمأفا

قواعدبهيفبطونعلمإلىالصحابةحاجةعدمإلىيعودهذافإن-جميعأتعالىز!آدثة-

محمد-الخلقأففملتكفموبها،الكريمالقرآننزلوبهالغتهماللغةلأن،العربيةاللغة

يفهمونفكانوا،وتزغزغعاشوفيهممنهم-ري!جم-وهو-القرآنبهذاإليهالموحى-عضف-

نزلمافهمواأثهمفيأيضأشأنهموهذا،معهمئأممنالعربمنغيرهعنيفهمونماعنه

روحهوفاضت-!فه-اللهرسولقبضأنإلىالدعوةعهدطوالالحكيمالذكرآياتمن

بارئها.إلىالكريمة

.2/232المرسلةالصواعقومختصر،08،الإيمان:ينظر(1)
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بقولإليهاالمشارالمفضلةالثلاثةالقرونبعدحادثأالاصطلاحهذاكون:الثالثالوجه

معناه،(1)"يلونهمالذينثم،يلوتهمالذينثمفيهمئيثتالذيالقرنالقرون"خير-!فه-:النبي

القرونهذهبعدماأنمعناهوليستليها،التيالقرونمنغيرهاعلىالثلائةالقرونهذهتفضيل

الخير.منمعدومةستكونالزمانمنالئلاثة

القرونمنوهو!إ!(2)الثالثالقرنفيظهر)المجاز(اصطلاحأنهذاإلىأضفنافإذا

تضتطبهالذيالخيرهذامنأعظمخييروأفي،!!؟الحخةهذهأصحابيقولفماذاالمفضلة

أحكايممعرفةتحصلبمعرفتهاالتي-العربيةاللغةقواعدأعني-الشريفالعلمهذاقواعد

وأحكامهااللغةقواعدبضبطالربانيالمنهجهذاويفهمالمطقرة)ر(،ةت!لاوالعزيزالتمزيل

سعيهمبواسطةالدينهذالخدمةأنفسهموا4تجزالذينالعلماءمنللأجيالتسنىكلماومعانيها

والمعتزلةالجهميةوإفراطتوشعاتعنبغفالنظرقواعدها،وضبطاللغةخدمةفيالمخلص

السبيلهذافإنالصفاتلنفيوسيلةواتخاذهالمجازبركوبوذلك.السبيلهذافيتبعهمومن

الانطلاقثمأولأالحقيقةإثباتعلىمبنيةأنواعهابمختلفالمجازأساليبلأنعليهممردود

أولأفالحقيقة،وأوقعوألطفوأبلغوأوجزأدذالمجازأساليبلأنالمجازيالمعنىإلىمنها

ومردودباطلالمحفاتإنكارفيللمجازفتأويلهم،حقيقةبدونمجازيوجدولاثانيأ،والمجاز

حقيقةبدونمجازلالائه،الصفاتثباتإعلىالدلائلأقوىمنالمجازأساليبإنبل،عليهم

الحقائق.منبالانطلاقإلايمكنلاالمجازيالمعنىبإئباتوالقول،تسبقه

والسنةالكريمالقرآنأحكامبمعرفةالجهلإلىيؤديوأحكامهاالعربيةبقواعدالجهلإن

الاصطلاحهذاكونأمامناقشةإلىتحتاجلاالتيالبدهياتمنبدهيةوهذه.المطهرةالنبوية

وكذلك،القيامةيوم-غ!ؤحل-رؤيتهونفي،الباريصفاتنفيفيالمعتزلةإليهاستندت

(1)

(2)

(3)

.5/121الأصفهانيةالعقيدةشرحينظر:

القرنأواسطفيالمجازمصطلحظهورإلىأشرنافقد-اصطلاحأالمجاز-المقدمةفيذلكتفصيلتم

أحمدالدكتورأستاذنارجحهماعلىهـ(2،6)تقتيبةوابن،(ـه255)تالجاحظعندالهجريالئالث

.\و3/5البلاغيةالمصطلحاتمعجمفيمطلوب

.بتصرفمنههذاأخذنا64الصاحبيينظر:
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إليهواستندت،(؟)الضلالاتمنوغيرها،القرآنوخلقالأفعالخلقمسألةفيإليهاستندت

مجازأ)2(،العباد!الىحقيقة-تعالى-اللهإلىالأفعالبنسبةيقضيالذيمعتقدهافيالجبرية

وافقهمومن(4)والمرجئة)و(والجهميةوالجبريةالمعتزلةزعماءابتدعهاالتيالبدعمنذلكوغير

ذهبتفيماالفرقهذهإليهاستندتالاصطلاحهذاإن:فنقول،حذوهموحذاالأخرىالفرقمن

هذهإن:العبارةبصريحونقولهناونذكر،نؤكدهبل،ننفيهلاصحيحفهذاالضالةالآراءمنإليه

ذإوتنكرهاللغةتأباهغلوآفيهوغلتكثيرأالاصطلاحهذاعلىالاتكاءفيتؤشغتقدالفرق

تراكيبه،فيالكريمالقرآنوسلكه،العربلغةفيجاءالذيالمجازأسلوبالغلوبهذاتعدت

والمجاز.الحقيقةبينيضتزلامنعلىإلايخفىلاوقوعأالمطفزةالنبوتةةث!لاوكذلك

جحودنستطيعولانرفضلالكن.ونرفضهنئيهرةبللهمنقزةلاوالغلوالتوشعفهذا

المطفزة.ةئ!لاوفيالقرآنفيووقعالعربلغةفيجاءالذيالمجاز

ولاآكأيقةعئ!-ز-الصحابةمنأحدبهيتكلملمالاصطلاحهذاكونوأما:الرابعالوجه

فيتكنولمعنهممتأخرةظهرتالعربيةعلومفإن-تعالىز!وأدئة-بإحسانلهمالتابعين

فيالمشهورونالأئمةأفا،اللغةأهلهملأئهمالعلومهذهمثلإلىحاجتهملعدمزمانهم؟

الاصطلاحهذاظهورعدمهو)المجاز(اصطلاحفيتكقمهمعدمسببفنزجحالعلم

رحمةعليه-مالكالإمامعنأثزوقدعنه،سكتوالماوإلاالعلماء،تداولهالذيالمعنىبهذا

(!آشتؤئآنعريثرغلآلرخمق!:تعالىقولهفي)الاستواء(معنىعنسألمنعلىزدة-الله

.(5)"بدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلوم"الاستواء:فقال15أطه/

موضوعفيالإسلاميالمجتمعفييدوربدأماأويدورماأثنائهفييحملالنصفهذا

استنادأومبادئهافرقةكلأهواءوفقعلىمعناهاتأويلفيالإسلاميةالفرقوحاجة،الصفات

لغتهم.فيوالتؤشعالتخؤزمنالعربعنعرفماإلى

(2)

(3)

(4)

.1/44،45والنحلوالملل،36،64،الدينفيالتصير:ينظر

.1/85والنحلوالملل،15،،الدينفيالتبصيرينظر:

.1/86والنحلوالملل،071،الدينفيالتبصيرينظر:

.1/391والنحلوالملل،9،،الدينفيالتبصيرينظر:

.1/39والنحلالمللئنظر:
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الوقوعمنتحرجأ-ثناؤهجل-الباريصفاتعنالسؤالمنالمنعفييدورالنصوهذا

قوله:لكنشرعأ،يجوزلابالظنالصفاتتفسيرلأن،بالظنتفسيرهاجرىإذاالخطأ،في

غير-الصفةإنكارمع-المجازعلىوحملهاالصفاتتأويلأنمنهيفهم"واجببه"الإيمان

واجب،لهاتأويليغيرمنالكريمالقرآنفيوردتكمابهاوالإقراربالصفاتالإيمانوأنجائز،

وبيانالصفةفيهتيرليالذيالتركيبتفسيروأفاعنها،ومنهيمذمومةوالبدعة،بدعةعنهوالسؤال

تعالى:قولهنحو-النصمنيفقمكما-منهمانعلافهذا-الصفةإنكارعدممع-معناها

)السفينة(الفلكإضتع:التركيبهذافمعنى،13،أهود/(بةغ!يناووخيتاآلففكؤآضغع!

بل،تعالىدتهالعينلصفةإنكاوغيرمنلكن،الآيةهذهمعنىهوفهذاوكلاءتنا،ورعايتنابحفظنا

الكتابفينفسهبهؤضصمابمثلي-وعلاجل-قتضفه،بجلالهتليقعيونأوعينله:نقول

قولهومثلهنبينا-،وعلىعليهموسلامهاللهصلوات-الكرامرسلةبهؤضقهماوبمئلالعزيز،

فمعنى،12،،62/الرحمنأ(!لاكرارؤآآلختليذوزتكوخهؤتخقق!قانلخهاكأقن!:تعالى

الكريمةذاتهتبقىأو،وحدهتعالىاللهفهويبقىالذيوأفا،يفنىالأرضعلىمنكل:الآية

التركيبهذافي()الوجهلفظةإنإذ،الوجهلصفةإنكارغيرمنالتركيبمعنىهوفهذاوحدها،

علماءعند-التفسيرفهذا،الكلوأريدالوجهذيمزفقد،الجزئيةعلاقفمرسلمجازالقرآني

لصفةإنكاليغيرمنالتركيبلمعنىبيانهو-القرآنعلوموأصحابوالنقدوالأدبالبلاغة

اللهبفضلالكتابهذافيعليهليسرناالذيالمنهجهو؟الصفاتتفسيرفيالمنهجوهذا،الوجه

فحسب.التركيبضمنمعناهابيانبلإنكارهايعنيلاعندناالصفةتفسيرأنوهو،تعالى

حنبلبنأحمدالإماموأقا-أدتةرحمة-مالكالإمامعنأثرمافهذا:الخامسالوجه

فيذلكونحو(ونحن")إنا:قولهفي،(الجهميةعلى)الرد:كتابهفيوردفقد-آدثةرحمة-

.(1)"سنفعلإنا،سنعطيكإنا:الرجليقولط،اللغةمجازمنهذا:القرآن

منليسأحمدالإمامأنمنهيفهم"اللغةمجازمن"هذا:بقوله-آدئةرحمة-فتصريحه

لمالعلاءبنعمرووأبيوسيبويهكالخليلاللغةعلماءكونأمابالمجازللقولالمعارضين

مناللغةحقائقنقلعلىمئقحتأكانالعلماءهؤلاءاهتمامإن:فنقول)المجاز(،فيتتكقموا

.2/322المرسلةالصواعقومختصر،80الإيمانينظر:(1)
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وقاسوا،العربعننقلوهالذياللغويالجهدهذامنالنحويةالقواعداستنباطوفيجهة،

منالإسلامفيالجددالداخلين-سيماولا-الناسكانوقتفيجرىالعملوهذا،عليه

عليهايسيرونقواعدإيجاد!الىالعربيةالألفاظمعانيمعرفةإلىالحاجةبأمس-العربغير

المتعلمليتمكناللحنفيوالشبهةالخطأفيالوقوععندإليهاويحتكمون،الصحيحالتكلمفي

وجرآ،ونصبأرفعأكلامها،إعرابفيالعربطريقةوفقعلىغرضهعنالإعرابمنالجديد

المهمتانفهاتان،(1)الإعراببمعرفةلاإمعنىأيإيصالللمتعلميمكنولا،معنىالإعرابلأن

وغيرهمالعلاءبنعمرووأبووسيبويهالخليلاشتهراللتانهما،والإعراباللغةنقل:أعني-

الوقت.ذلكفيالتعليممراحلمنمرحلةتمثلانالمهمتانوهاتانبهما،

.واللغويالنحويالدرساستقراربعدالمجازاصطلاحمنالموقف:السادسالوجه

العلماءاتجه-(2)وسيبويهالخليليد-علىكادأو،والنحوياللغويالدرساستقزأنوبعد

هذهبينمنيكونأنمتوقعأفصاركلامها،فيالعربأساليبدراسةهيجديدةمرحلةإلى

حقأ،أساسيةمرحلةالمرحلةوهذه،الكلامفيوأقسامهفنونهبكلالمجازأسلوب،الأساليب

فيالجددالداخلينلهؤلاءالتعليمتطوروتناسب،الشريفالعلمهذاوضعتطورتناسب

ومرحلة،مرحلةبينفاصلأحدأهناكأنالحسبانفييكونأندونمن،العربغيرمنالإسلام

.الإجمالوجهعلىإلابينهاالفصلأوتحديدهايمكنلامتداخلةمتتاليةمراحلهيفإثما

مكانفيويوردهماالمجازيوالمعنىاللغويالمعنىبينيخلطأناللغةلصاحبفهل

الأخرىالمعانييوردذلكبعدثم،الحقيقيةمعانيهاوبياناللغةألفاظجمعمهمتهأنأمواحد؟

العلماءعليهجرىالذيهوالأولالأمرأنفيشكلا؟المعينةاللغويةالمادةمشهااشتقتالتي

(1)

(2)

اللغةفعلماءوالنحو،اللغةفيمنهجيهماعلىسارواوسيويهالخليلبعدجاؤواالذينالعلماءلأنهذاقلنا

سيبويهكتابتمثلواالنحووعلماءومعانيها،اللغةألفاظجمعفيطريقتهعلىوساروا،العينكتابتمئلوا

فيوالنحوياللغويللدرسينوالستقرارنضجمرحلةالمرحلةهذهفكأنوبحثها،النحويةالأبوابوضعفي

إلىالخليللمنهجوصفهناالكلامإذ،83إلىبعدهاوما63،64،65:نحويةمدارس:ينظرالمجالهذا

.الكتابأبوابمنوغيرها.و3ص

.(1)رقمالهامقانظر
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جهودهممنآخرمكانألهفإن-)المجاز(مصطلحوأفاأيدينا،بينالتياللغويةمصنفاتهمفي

بهمتوشغتثم،اللغةمباحثمنمبحثألهوأنردوابلاغيأمصطلحأوعرفوةتداولوة،اللغوية

.والامتحانالبلاءإلىبسببهوتعرضوافيهوالناسالعلماءوشغلبهالأخذفيالسبل

مصطلحفيتتكفموالموغيرهمالعلاءبنعمرووأباوسيبويهالخليلجعلالذيفالسبب

فيجهودأمنهمتطلبتفيهاعاشواالتيوالتعليميةوالعلميةالزمنيةالمرحلةأنهو)المجاز(

هذايعرفونلاأثهمذلكمعنىوليس)المجاز(مصطلحفيهيدخلالذيالجهدهذاغيراللغة

لأساليبوفطنواعرفواقدإئهمبلله،يفطنوالمأتهمأوالكلامفيالعربأساليبمنالنوع

اصطلاحأ()2(.)المجاز،المقدمةفيعرفناكما(؟)(العربكلامفي)الاتساعبوشقوهاالمجاز

عليها.والرذمجاز،ولاحقيقةلاالاستعمالقبلالموضوعاللفظ:الثانيةالحخة

وهووالمجاز)و(الحقيقةخذبينالفرقلموضوع-أدثؤرحمة-تيميةابنتعرضئم

وضعماغيرفياللفظهووالمجازله،وضعمافيالمستعملاللفظهيالحقيقة"إن:تولهم

فإذامجاز،ولاحقيقةلاالاستعمالقبلالموضوع"اللفظأنبعفالمتأخرينادعاءثم،"هل

عقيلوأنتضخإتماكله"وهذا:قالثم.(4)"هلحقيقةلامجازفهوموضوعهغيرفياستعمل

علىمتقذلمؤضعلهافيكونفيها،استغجقتذلكبعدثملمعالبأولآوغغتالعربيةالألفاظأن

الشطرفينوافقهونحن،(5)"اصطلاحيةاللغاتيجعلمنقوليعلىضخإثماوهذا،الاستعمال

النظريةهذهأصحابن!ف،(والتواضع)الاصطلاحنظريةعلىردهوهوهذاكلامهمنالأخير

وجعلوابكذا،وهذابكذاهذاي!فواأنعلىواصطلحوااجتمعواالعقلاءمنجماعةأناذعوا

العلممنلهسندلاباطلادعاءوهوادعاء،مجردهوالقولوهذا،اللغاتجميعفيعامأهذا

(1)

(2)

(3)

(4)

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

اصطلاحأ(.)المجازفيإليهاأشرناأخرىومواضع8و،،1/26،69،0الكتاب:

.الموضوعهذاإلىسيبويهإشاراتفصلنافقدالكتابهذامناصطلاحأ()المجاز:

.23،234،235،236و/2المرسلةالصواعقومختصر،81الإيمان:

.22،/2المرسلةالصواعقومختصر،28الإيمان:

.2/722المرسلةالصواعقومختصر،82الإدمان:
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فيالأمرهذادامماأثههوالنظريةهذهأصحابعندماوكل،الوحيمنولاالتأريخمنولا

عاشالذيالمسلمالعربيالعقلوليته،العقلإلىتفسيرهأوكلوافقدنقلفيهيسعفهملماللغة

لنااستعارفقد،اليونانيالوثنيالعقلولكنه،المطهرةوالسنةوالقرآنالإسلامظلفيوترعرع

منديموقريطسالفيلسوفعنالنظريةهذه(الإسلاميةالفرق)رؤساءأعني(1)الكلامعلماء

فحصلوأوضاعهااللغةتفسيرفيإليهاليحتكمواالميلاد(قبلالخامس)القرنيونانفلاسفة

التياللغةألفاظلأنباطلوهذا،الاستعمالعلىمتقدمأوضعآللألفاظأنإئباتبهابالتسليم

هي:مجهولةزمنيةمراحلبأربعقزتأتها-رأيهمعلىبناءآ-يقتضيمجازاتلها

أصحابتذكرلمإذجوابأنجدلم؟الواضع)قنن:نقوللكننا،الأولالوضعمرحلة-أ

.(الأولالواضعالنظريةهذه

:نقوللكنناالأشياء(تسميةعلىالعقلاءمنجماعةاتفاق)معناها:التواضعمرحلة-ب

تفاهموا؟لغهبأية

.(الحقائقوضعبهايعنون،لهوصغتفيمااللفظةاستعمال)أي:الاستعمالمرحلة-ج

فمعنىأولأ(،لهوضعتماغيرفياللفظةاستعمالمرحلة)وهيالمجاز:مرحلة-د

)أسد(لفظةأنالنظريةهذهوبموجب،الأربعالمراحلهذهفياللغةألفاظمنالواحدةاللفظة

.مدلولغيرمندالأئهايعنيمجاز،ولاحقيقةلاالأولالوضعفيمثلأ

الحيوانعلى)أسد(لفظوضععلىاصاليخ:والتواضعالاصطلاحمرحلةوفي

.وفلمعرا

وأطلقوها)أسد(لفظةالأولىالإنسانيةالجماعةأوالناساستعمل:الثالثةالمرحلةوفي

.المعروفالحيوانهذاعلى

ماغيرفييعني،(الشجاع)الرجلمعنىفي)أسد(لفظةاستعملت:الرابعةالمرحلةوفي

تبلالنظريةبهذهقالالمسلمنمنأحدأيعرفلاأنه-آدتةرخمة-تيميةابنالإمامذكرفقد،28الإيمانيظر:(1)

.(ـه321)تالجبائيبنهاشمأبي
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المراحلبهذاقزتأتهايثبتومن؟الدوالهذهكانتأيننسأل!:أنولنا،(؟)ألوألهوضعت

جميععلىالدوالجميعؤضمعتتموهلالعقلاء؟جماعةبهاتواضعتالتياللغةوما؟الأربع

بأنواعهاوالحيواناتالحشراتمنبدءأالمخلوقاتجميعتضؤرواوكيف؟المدلولات

فيالدوالهذهحفطتوأين؟الاستغراقوجهعلىتسميتهاجرتوهلوغيرها؟والطيور

غقئهآلمثتلآئم--نوحذريةلاإيبقولمالطوفانعام-لخيهآلتتتلائم-آدمذريةهلكتعندمامدلولاتها

جماعةعليهتواضعتماكلالئلاثةهؤلاءنقلوهل(2)؟-ثفايووحامسام-ثلاثةوهم

تئثاها.التيللأسبابالآنونرفضهاسابقأرفضناهاباطلةالنظريةفهذه.كثيرةوأسئلةالعقلاء؟

إلىالكلامبهانتهىثمدحفمآ)و(،النظريةهذهيدحضماالشواهدمنتيميةابنالإمامقدتموقد

توقيفآ")4(،فليسمتوقيفآهذاشقيئوإذا،مواضعهغيرمنباللغاتالنطقفيكافي"الإلهامأن

فصار،المعنىإلىويشير،باللفظينطقيربيهممنأوأبويهسمعالتمييزمنهظهرإذا"فالمولود

في-المولودإنإذوتغفمهتدريباتتتموهكذا،المعنىذلكفييستعملاللفظذلكأنيفهم

قديكونواأنغيرمنبينهمنشأالذينالقوملغةيعرفحتىلفظبعدلفظآيسمععمر؟مراحلي

يسألقدأحيانآكانوانالأسماء،معانيعلىأوقفوةولابل،متقدموضععلىمعهاصطلحوا

علىفيوقفيعرفهالاالتياللغةللرجليترجمكماعليها،فيوقفالأشياءبعضمسمىعن

تيميةابنوالإمام،(5)"أحدهممنتوقيفبلاذلكعلممدةأهلهاباشر!ان،الألفاظمعاني

)المجاز(مصطلحيهدمأنأرادوالاصطلاحالتواضعنظريةهدملهتمأنبعد-آدئةرحمة-

التيالمعانيمنأرادتماوتسويغلتأويلمنطلقأمنهاواتخذتالمبتدعةالفرقركبتهالذي

الحقيقةبينفرقلمنوليس،لهحقيقةلاباطلالتقسيم"فهذا:قالطفإئهولذلكأهواءها،توافق

.(6)"اذهوهذهبينبهيميزصحيححدوالمجاز

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.2/323،234المرسلةالصواعقمختصرينظر:

.48لإيمانا:ينظر

.والأربعونالئامنالوجه2/172،2،2المرسلةالصواعقومختصر.28،38،48،58،68الإيمان:ينظر

.68لإيمانا:ينظر

القيمابنذهبفقد،والأربعونالثامنالوجه2،272لم2/1المرسلةالصواعقومختصر،38الإيمانينظر:

فيه.الوهموجهبيناوقدبعامتهالمجازهدمذلكعلىبنىلكنهوالاصطلاحالتواضعنظريةتهديمإلى

.78لإيمانا:ينظر
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المطقرةةت!لاووالقرآناللغةبهتشهدواقعأمرومجازحقيقةإلىالكلامتقسيمإن:ونقول

مصطلحعلىزكبوامقنوالجهميةوالمرجئةوالقدريةالجبريةمذهبفيهنذهبلاولكتنا

مصطلحإلىالاستنادفيوالغلوالتوسمعهذانقزلافنحن،اللغةألفاظتحتملهالابدعأ)المجاز(

نمئزصحيححدوجودعدمفأقا،البليغةالعربأساليبمنالأسلوبهذاننكرولا)المجاز(

اختلفوا-حقأ-فالعلماءالمجاز،إنكارفيحخةاتخاذةنستطيعفلاوالمجازالحقيقةبينبه

فكرهإليهأذاةمقا)المجاز(مصطلحلضبطشرطأمنهمعاليمكلقؤضمخللمجاز،ؤضعخدفي

،العربلغةفيالمجازأساليبمنكثيرةأنواعوجودحقيقةفييقدحلاهذاولكنواجتهاده

النهار")1(،شمسمنوأوضح،علمعلىنارمنأشهرالعربيةاللغةفيوكثرتهالمجازوقوعن!ف"

الإسلاميةالفرقمبتدعةعندفيهالحاعملوالغلوالتوسعهذالأجلالمجازننكرلاإتناونقول

علىالنصوصحملفيمنهاينفذونحخةواستخدامهأهوائهمإلىالمجازتجزنرفضإتنابل

فيالشريفةاللغةهذهأهلعادةعليهجرتبماونتم!كمنهونتبزأ،ورسولهاللهأرادهماغير

المجاز.بأساليبالمعانيالتعبيرعنفيالتوسعأنواع

منعليهوالردللفشفياتالأولالوضعصخةعلىيعترضتيميةابن:الثالثةالخخة

وجهين.

أولأ،فيهاستعملتما،لهوضعبمانعنيقالوا"وإنأدلة-:رحمة-تيميةابنقولوأما

لموقبلهالقرآننزولعندبهاتتخاطبالعربكانتالتيالألفاظهذهأنيغقمأينمنفيقال

وهذاحقيقةأئهايعلمفلاالنفيهذايعلموالموإذاآخر؟!شيءمعنىفيذلكقبلتستعمل

لاوهذاحقيقةأتةالألفاظمنبشيءيققئلاأنهذامنيلزموأيضأ،عليهاتفقواماخلاف

.(2)"عاقليقوله

الكريمالقرآنطريقعنإليناوصلتالتيالألفاظمعنتعاملأئناهذاعلىفالجواب

وأالخطباءوخطبالشعردواوينفيوالمنثورالمنظوممنالعربعنأثزوماالمطقرةواللة

(1)

(2)

.32،الفحولإرشاد:ينظر

.88،نيمالإا:ينظر
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تعالى:قولهمثلوتجؤزأتوشعأإليناالمنقولهذافيوجدناوقد،والأدباللغةأهللنانقلهمما

-غ!فه-لنبياوقول،11/هيمبراإأ(آلؤيىلىإلظلمنتىآينلتالمىآفخرجك!ل!آنزتتة!عنب!

لبيد:قولومثلإليها"،طارهيعةشيئكقما"المؤمن

فيقامقا)1(الشماليبتل!أضتختإذؤلهز؟،كشفتقذلييحؤغذا؟

:عنترةوقول

الطراد)2(منيمللاشجاعآثحأبالعتمابنياعاديت

الحديثفي)طار(ولفظة،الكريمةالآيةفي(والظلمات)النور:ألفاظفيننظرثم

منالقضد:فنقول،عنترةبيتفياليثأ(ولفظةلبيد،بيتفيوزمامها(الشمالو)يدالشريف

نكنلمإذامجازاتالألفاظهذهأنعرفناوكيف؟المجازيأمالحقيقيمعناهاالألفاظهذه

لكلبذلالأته،بالحقائقمسبوقةأئهايعنيفهذامجازاتأتهاسلمنافإذاحقائقها؟نعرف

المجاز:أهلقولمعنىهووهذاعنها،فرلحوالمجازأصلفالحقيقة،تسبقهحقيقهمنمجافي

نعرفلمإذامجازالألفاظمنلفظأأننعرفكيفإذأولأ،اللفظةفيهاستعملتماالحقيقة

حقيقته؟

استغيئ)ماأوثانيأ(،لهوضعوماأولألهوضع)ماأو،(والئانيالأول)المعنىوأقا

الجوازأوالتخؤزلأجلمعينزمنتحديدإلىفيهيختاجفلاثانيأ(فيهاستغيئوماأولآفيه

جديدةحاجةهوالمجازيالمعئلأن،الثانيالمعنىإلىالأولالمعنىمنالنقلأو

(المعروف)الحيوانهومدلولعلىداذ)الأسد(لفظةفمثلأخاصةظروفتستدعيها

بالتحديدندريلا:الجواب؟الحيوانهذاعلىاللفظةهذهاستعملتأووضعتفمتى

مندالؤضعإلىاحتاجالحيوانهذارأىعندماالأولالإنسانأنونعقلنعرفولكن

الأولالإنسانألهم-سبحانه-اللهأنأو،الحيوانهذااسمهوالداذوهذا،عليهالدوال

.513صلبيد،ديوانئهمرحينظر:(1)

.52صشداد،بنعترةديوانشرحينظر:(2)
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العربيةاللغةفيالمجاز/الأولالفصل؟85

كما-نقولولا،الحيواناتمنغيرهعنليميزة)الأسد(الاسمبهذاي!قيهأنغققهأو

)الأسد(لفظةفوضعواالعقلاءمنجماعةاجتمع-التواضعوالاصطلاحأصحابقال

ؤضهمععلىأقدرةأوالأولالإنسانألهم-تعالى-اللهإن:نقولبل!إ!الحيوانهذاعلى

معينمكانفيمعينةإنسانيةمجموعهمنواحدونالتنظهورها،وفقعلىالمسميات

الأسد()اسماختلفولهذا،الحيوانهذاعلىنفسهااللفظةاستعمالعلىلهمدليلأيكون

.الأرضمنمعينأمكانأتستوطنبشريةمجموعةكللسانبحسب

الوضعفي)أسد(لفظةوضعأواستعملالذيالإنسانهذااحتاجمتىونقولنعودثم

الوضعفيلأسدباالشجاعالرجلوصفإلىاحتاجمتى-المخصوصالحيوانهذاعلىالأول

وأنحن؟السنينمئاتأهوأقل؟أمأكثر؟أم؟سنةأهو،ندريلابالخديد:فالجواب؟الثاني

لفظةاستعملالذيالأولالإنسانأننعتقدأونفهمأوندركأونعقلولكننا،ذلكيجهلغيرنا

الجرأةوأبينهاأشهرهاولعلالحيوانهذاطباععرفقدالمخصوصالحيوانهذاعلى)أسد(

البطلالفارسيصفواأنأرادوافلما،الخوفأوالترددوعدموالافتراسالبطشوقوةوالإقدام

وتضذقهعقولهمعليهوتتفقنفوسهمترتضيهشيءبأعجبالشجاعالقويالجريءالمقدام

هذاإلامعانيهابكلالأوصافبهذهتتضفأويحملأويملكمسمىوجدواما،مشاهداتهم

ثم،الشجاعةفيبالأسدالبطلالرجليشتهواأن-سبحانه-اللهفألهمهم)الأسد(،الحيوان

فيمنهممبالغةالمقدامالبطلللفارسوصفأوادعوة)الأسد(اسماستعارةإلىالتشبيهتجاوزا

.الحيوانهذافيوالقوةلإقدامواالجرأةمعانيلكلالبطلهذاحيازةادعاء

لابهالجهلولكنمجهولنعموالمجاز،الحقيقةبينمجهولالزمنأنيضيرنافماذا

اللهرحمةعليه-السيوطيقولمعنىهووهذاالمجاز،علىمقدمةغيرالحقائقأنيعني

والتأخير")1(،التقديمعدمعلىتدتطلابالتأريخوالجهل،مجهولعندنا"التأريخ:-تعالى

وهوأسبقفهوأصلآكانومافرلح،والمجازالأصللأتهاالمجاز،علىمقدمةفالحقيقة

بعدباللفظةالأولالإنسانتجوزفسواء)المجاز(بعدهيأتيثمأولآ،والمستعملالموضوع

،للإنسانتظهرحاجةهوالتخؤزهذالأنمهمأليسفهذاسنينبعدأمشهوربعدأمبأياموضعها

.1/366وأنواعهااللغةعلومفيالمزهريمنظر:(1)

http://www.al-maktabeh.com
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معين-لمعنىالموضوعة-اللفظةفيستعملالتجوزبعمليةالإنسانيقومتظهر،فمتى

هناكتكونأنبشرط(المجازي)المعنىالجديدالمعنىفي(الحقيقيالأولالمعنى)وهو

التيالألفاظكلحالوهذاوالمجاز(،الحقيقةبين)أعنيإليهوالمنقولمنهالمنقولبينصلة

فيغيرهاأو)الأسد(لفظةاستعملواهلالعرببكونفجهلنالغتها،فيالعرببهاتجوزت

نأفهبشيئأ،الأمرمنيغيرلا-المخصوصالحيوانهذاغيرفييعني-المعنىهذاغير

وصلالذي!انماإلينا،يصللمهذاولكنمئلأ)الفرس(علىالأسدلفظةاستعملتالعرب

مجازآ.عاج!ثلاالرجلوعلىعحقيقةالمخصوالحيوانعلىداذعندهم)الأسد(لفظةأن

وأإليناالواصلالمعنىهذاغيرآخرمعنىفياستعملتهل)أسد(لفظةبكونمعرفتنافعدم

ومعنى()الأولهويكونالمظنونالمزعومالمجهولالمعنىهذاأنيستلزملاتستعمللم

)الحقيقة(هوالمظنونالمجهولالمعنىفيكون()الثانيهوالمخصوصالحيوانعلىالأسد

المظنونالمجهولالمعنىجهلنافإذا)المجاز(هوالمخصوصالحيوانعلىالأسدومعنى

على-الثانيالمعنىوهوالمجازيالمعنىسوىلدينايبقلم-الاعتبارهذاعلىالحقيقي-

إلىمجازمنخرجتقدفتكونالشجاعالرجلعلىالعرببهتجوزتفإذا-الاعتبارهذا

للحيواناسمأالموضوعة)أسد(لفظةأننعرففكيفالأولالمعنىجهلناإذاأنناأومجاز،

الموضوعة)أسد(لفظةأنيغقملم!اذامجازآ؟!وليستفيهلغويةحقيقةهيالمخصوص

فياستغيئأئهنعلملا-الألفاظمنبشيءنقطعفكيفلغويةحقيقةالمخصوصللحيوان

فهذاحقيقةأنهالألفاظمنبشيءنقطعولمجهلنافإذا؟حقيقةبأنه-يستعمللمأومعنى

عليهاتفقماخلافوهذامجاز،كلهاالألفاظأن-أدتةرحمة-تيميةابنالإمامعند-يستلزم

المجازأهلادعاءبينالتوفيقيمكنفكيف،حقيقةمنمجازلكلبدلا:قولهموهوالعلماء،

يستلزمهماوبينتسبقهحقيقةمنمجازلكلبدلا:قولهمفي-تيميةابنالإمامرأيعلى-

ابنعند-تجفلهميستلنرماالذيلأن.(حقيقةأئهالألفاظمنبشيءالقطع)عدموهوجهلهم

تستعملها(لمأوآخرمعنىفيالحقيقيةالألفاظهذهاستعملت)هلالعرببكون-تيمية

هذهمنواحدآبأنالقطعوعدم،لغويةحقيقةأئهمنهابواحديقطعلاالألفاظهذهأنيستلزم

فهمولأجل،؟الحقيقةفأينمجاز،كلهاإليناالواصلةالألفاظأنيستلزملغويةحقائقالألفاظ

علىجوابإلىمنهالنصلالخطاطةهذهنتأملواعتراضه-رخمةأدثة-تيميةابنالإماممقصد

:المفترضالاستفهاممنعليهانبنىومااعتراضه

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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!!!(2)

بهاتتخاطبالعربكانتالتيالألفاظهذه)أنيغقمأين"من:أدلةرحمة-تيميةابنفقول

فلا،النفيهذايعلموالم!اذاآخر؟شيءمعنىفيقبلتستعمللم(وقبله،القرآننزولعند

الألفاظمنبشيءيقطغلاأهذامنفيلزموأيفمأ،عليهاتفقواماخلافوهذا-حقيقةأئهايغقم

.(1)"عاقليقولهلاوهذا،حقيقةأته

آخرشي؟معنىفيوقبلهالقرآننزولعندئ!تغقللم(2)رقمأنيغقئمأينمن:معناة

فهذا؟يستعمللمأو(1)رقممعنىفياستعمل(2)رقمأنجهلنافإذا(1)رقمولنفترضه

أئهيستلزمحقيقةبأنهالقطعوعدم،اللغويةالحقيقةأثهبهنقطعلا(2)رقمبأنيقتضيالجهل

رقملدينابقي،(المجهولالمعنى)يعني(1)برقمجهلنافلماالحقيقةهو(1)رقموأنمجاز

ولاحقيقةأئهايعلملاأومظنونةحقيقة(2)رقمفكونالمظنونةالحقيقةأوالمجازوهو(2)

مجازكلهاإليناالواصلةالألفاظأنيقتضي،المظنونالمعنىوهو(1)برقملجهلنابهايقطع

الحقيقة؟فأين،مجازاتكلهاإليناالواصلةالألفاظكانتفإذا،حقيقةبأثهاقطعنالعدم

فيكونالأولويةيعطيهوجودهإثباتلأنمتيفنأ(1)رقمكانإذاالحقيقةأين:يقالنعم

منيغنيلاوالظن-ظنهو!اثماذلكيثبتلملماولكنالمجاز.هو(2)ورقمالحقيقةهو

غيربل،مظنونبأميرالمشهورالمعلومالأمرندفعلاأو،بالظنالحقندفعلافنحن-شيئأالحق

معنىفيوقبلهالقرآننزولعندبهاتتخاطبالتيالألفاظهذهاستعملتالعربأنفلو،معقول

العربأنإلىأشارواأوولذكرواومفرداتها،اللغةنقلواكماذلكالعلماءلنالنقلآخرشيء

يحصل.لمهذامنشيئأولكنآخرمعنىفيالألفاظهذهتستعملكانت

يتخاطبونكانواالذيالعربكلامهوأيدينا،بينالذيالكلامأنعندنامتتقنأكانفلفا

.88ص،الإيمانكتاب:ينظر(1)
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وقفمما-كثيرأأز!ختوتؤشعأتضاعيفهفييحملوأئه،وقبلهالكريمالقرآننزولعندبه

"سلكبهانزلعندماالكريمالقرآنوأنكلامها،فيتجوزتالعربأنتتقنأ-العلماءعليه

نأالمؤكدمنفصار(؟)"المستعملةوبلغاتهمبعضأ،بعضهمخطابمسلكإياهمخطابهفي

جرىمامثلالقولفنونمنفيهيجريوأن،كلامهمفيوقعماالمجازأساليبمنفيهيقع

العربيةاللغةواقعيطابقلاافتراضمجردهناتيميةابناعتراضأنهذاعلىوينبنيلغتهمفي

فيها.القولفنونمنالعلماءنقلهمايطابقولا

وحدودبأوصافالبلاغةوأهلالعلماءيستعينأنالطبييمنكانإتهأيضأونقول

جامعآيكونلاأحدهميضعهحذأووص!كلأنفالحاصلالمجاز،منالحقيقةبهايميزون

مثارالخللهذامثلوكان،الخللمنيعدملاعامأوصفآأوخذأالغالبفييكونوإئمامانعأ،

التعاريفمنأنواعالمتأخرينلدىتخفغأنفكان،عليهالتصحيحات!اضافةالعلماءانتقاد

واحد،مكانولاواحد،زمانيجمعهململعلماء)المجاز(لمصطلحوالأوصافوالحدود

علىاتفاقهموعدمالمجازمثبتياختلافعلىتذذالحدودهذهاختلافأنالمنكرونفرأى

جميعها،المجازأساليبلإنكارذريعةالاختلافهذامنفاتخذواللمجاز،صحيحأومعينحد

ويجحده،الفهموينكرةلإنصافايأباة"أمروهذاالعربكلامفيالدائرةوألوانهاأشكالها:أعني

نتبينحتىفيهاوالقوللهاالتعرضوبالإمكانأمامهمهيوالشواهدالنصوصلأن،(2)"العقل

ويوجهونهاالمجازأمثلةبعضفيالقيمابنوتلميذ؟تيميةابنيختلفأنأفا،السقيممنالصحيح

لبيانبملابةموقفهماوأقا")ر(جملةمنهوالبراءة،دفعة"نفيهمنأسهلفهذاحقيقيآ،توجيهأ

وخلق،الأفعالوخلقالصفاتإنكارإلىوالداعين،الشريعةلحدودالمعطلينالمبطلينزيغ

التأويلأصحابمنالضالونالمبطلونهؤلاءاختزغهاالتيالبدعمنذلكإلىوما،القرآن

النوعهذابهيشهدسببغيرمنالتأويلفيوالتعمق،فيهوالتوسعالمجازإلىبالاستنادالباطل

معهمانختلفلاشيءفهذا-المقبرينالعلماءعند-العربعنالمنقولالقولأساليبمن

معهماونقف،وحدودهاالغراءالشريعةعنالعظيمالدفاعلهذاإجلالأالرؤوسنحنيبلي،عليه

.-!ه-ورسويهغ!ؤجل--اللهمرادغيرعلىعالشرعيةالنصوخفليريدمنكلبوجه

.1/316البيانجامعيظر:(1)

.23،الفحولإرشاد:ينظر(2)

.!كا2،البلاغةسرارأ:ينظر(3)
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منالمجازعنالحقيقةتمييزوكيفيةالألفاظفيوالتقييدالتجريد:الرابعةالحخة

خلالهما.

،الألفاظفيوالتقييد()التجريدلموضوع-تعالىآدلةرحمة-تيميةابنالإماموتعزض

نإ:بقولهمالحقيقةعنوتمييزة)المجاز(مصطلحتحديدفييذهبونالمجازأهلأنفاذعى

يقولونالذينهؤلاء"ثم:قالإذالمجازهوبقيدوالمقيدالحقيقةهوقيدكلمنالمجزداللفظ

عنمخزدةبهافينطقمقيدةلاإاستغجقتأتهايعلملمألفاظإلىيأتيأخذهمتجد-بالمجاز-

ؤمجفولامخزذة،بهانطقائهيعلمأنغيرمنحقيقتهاهوذلكأنيدعيثمالقيود،جميع

و)العين(الشمس)عينبهسميتثمالمبصرالعضوهوالعينحقيقة:يقولأنمثل،مجردة

منلاالمشتركبابمنهذاإن:يقولونأكثرهملكنللمشابهة،(الذهبو)عين،(النابعة

،الإنسانرأسفيحقيقةهو:يقولون،()الرأسلفظمثل،بغيرهفيمثلوالمجاز،الحقيقةباب

و)رأس،لسيدهم(القومو)رأسلمنبعها،(العينو)رأسلأوله،(الدرب)رأسقالوا:ثم

قط،يجدونلاوهمالمجاز،طريقعلىذلكوأمثال(والحولالشهرو)رأسلأوله،الأمر(

تعالى:كقولهالإنسانرأسفيبالقيوداستعملأنهيجدونبلمجردأ،استعملالرأسلفظأن

يدخلأنيمغلقيدااوهذونحوه61/ندةلمااا(لكغسترآلىإوآزطتحتمويممكتمبرءأوحص!مضآؤ!

الأمر(،و)رأس،(الناسو)رأس،(الدربو)رأس،(العين)رأس:قيلفإذا،المعانيتلكفيه

ولكنهناكالدالاللفظمجموعغيرهناالدالاللفظومجموعالمقيد،ذاكغيرالمقيدفهذا

باللغةالناطقأنقذزولو،(التعريفالامفيالأسماءكلكاشتراك،اللفظبعضفياشتركا

عقاهوأولأوالتعبير،غيرهرأسقبلرأسهتتضؤرالإنسانلأنأولأ،(الإنسان)رأسبلفظنطق

منهذايكونولاثانيأغيرهإلىبمضافينطقأنيمنعأولأ،المضافبهذافالنطقأولأ،تتضؤزة

و)ابن،(الفرس)ابن:قولنايكنلمأولأآدم()ابنقيلفإذا،المضافاتسائرفيكماالمجاز،

إذاوكذلكمجازأ،(الفرس)بنت:قولنايكنلمالإنسانبنت:قيلإذاوكذلكمجازأ،الحمار(

إذاالمضافاتسائرفيوكذلكمجازآ،(الفرس)رأس:قولنايكنلملأأو(الإنسان)رأس:قيل

.(1)"(رجلهأو)يده:قيل

،كثيرةمشتركاتعلىاشتملتالعربلغةأنهو:الرابعةالحجةمضمونعلىفالجواب

وآخر،مشتركبينيميزواأنولأجلوغيرها،(لابنا)و(و)البطن(و)الرأس()العينلفظفمنها

.(والعشرونالثامن)الوجه2/247،522المرسلةالمواعقومختصر،9،،8الإيمانينظر:(1)
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الأسماءتكسبالإضافةلأن-يريدونهالذيىخ!ملاإلىبإضافتهلفظيمشترفيكلخضحصموا

رأسقالوا:كما،الفرسوعينالشمسوعينالماءوعينالإنسانعينفقالوا:-خصيصآ

وبطن،الواديوبطن،لإنسانابطن:وقالوا،الدابةورأس،الدربورأس،القومورأس،لإنسانا

فياللفظيالاشتراكوقوعسببويرجع.اللفظيةالمشتركاتمنوغيرهاالدابةوبطن،الأرض

وجهعلىوالحيوانلإنساناعندالجسمأعضاءلكلاتساعهاوعدماللغةضيقإلىالعربيةاللغة

وهذاالعقلبهيحيطيكادلافهذا؟الأرضوجهعلىالموجودةالمدلولاتلكلأو،الإطلاق

غيرعلىوزغإذاوالمتناهي،متناهيةغيروالمعانيمتناهية"الألفاظيجعلمنرأيعلىيصدق

.(1)"الاشتراكلزمالمتناهي

وهيمنهاالأعدادلأن،المعانيتناهيعدمفيريب"ولا:(ـه2051)تالشوكانيقال

(2)"خلافبلا،متناهيةغير

آخرمدلولعلىويضعهمعينلمدلولالموضوعاللفظيستعيرالواضعجعلالأمروهذا

منغيرهعنالمرادالواحدالمدلوليميزوالذيالسواء،علىيتناولهابحيثأخرىمداليلأو

الإضافة،بطريقةيتميزأنأو،الجملةفيالمعنىيتطلبهالذيالسياقإما،الأخرىالمدلولات

المدلولعلىالسياقدلالةففي،غيرهلاواحدمعينمدلولفيتخصيصأبهاالاسميكتسبإذ

الراجز:قولالمراد

غقاوتجترتغمأأفتيتغغاياماللثبنعامزيا

قومأأفنيتبه:أراد:والثالثالثانيوالعم،الأبأخو:بهأراد،الأول)العم("فلفظ

.(3)"آخرينتوجبر

علىوالثالثالثانيفيدلتكما،الأبأخيعلىالأولالعمفيواضحةالسياقفدلالة

(1)

(2)

(3)

.91،لفحولارشادإ:ينظر

.\و،لفحولادل!ماإر:ئنظر

.1/0،3لمزهر،ا:ينظر
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(1)ضرأبيأملأرضاأزلزلت:زلزلهيومفي-آ!دتةغئفاز-عباسابنقول"ومثلهالكثير،الجمع

النفضة.أوالرعدة:الأرضمعانيمنلأن،نفضةأورعدةبيأم:آدتة!شكصة-ز-أراد

الماء(،و)عين،(الإنسان)عين:قولهم،الإضافةبطريقةالمعينمدلولهعلىالدالودلالة

و)رأس،(الحيوانو)رأس،(الإنسان)رأس:وقولهم،(الشمسو)عين،(الحيوانو)عين

و)بطن،(الواديو)بطن،(الدابةو)بطن،(الإنسان)بطنوقولهمالشهر(،و)رأس،(القوم

بالإضافة.تخصيصهابسببمعناهاعلينايلتبسلاالدوالهذهأنفترى،(الأرض

مفردأ)2(-الرأس-لفظمثليوجدلاأنهإلى-أدئةرحمة-تيميةابنالإمامذهبوقد

منلأنهامفردآالألفاظهذهمثلالعربكلامفييوجدلاإتهنعم:ونقول.العربكلامفي

أثناءفيالألفاظلهذهلمعت!ملاو،محددةغيرعامة-مفردة-ودلالتها،اللفظيالمشترك

وأمعنييهعلىالمشتركاللفظبإطلاقوالتعميةالإلباسلهااستعمالهمنيريدلاالمخاطبة

إئماالألفاظيستعملالذيالشخصبينماغتثالتضزفهذامثللأنجميعأ،وإرادتهامعانيه

يحصلكيالمخاطبإلىمشتركدالأيمن)المراد(المقصودالمعنى!ايصالالفائدةيريد

مقيد(،)غيرأيمفردآالألفاظهذهمثلالعربكلامفيتجدلافإنكلذلك،والفهمالإفهام

مفردفهو-إليهومضافمضافمنمركبأتجدهيعني-المرادالمدلولإلىمضافأتجدةواثما

المطلق.غيرالمقيدمنولكئة

فيهوفإنماالظاهر،فيمقيد()غيرمطلقآالمشتركةالألفاظمنالكلامفيوردماوأما

المعنىوتحديدفيها،تتخذدلفظيمشتركلأيالمعنىأنبدليل،الجملةبسياق)مقيد(الحقيقة

المعيناللفظيللمشتركوتخصيصتقييدكأنهالجملةبوساطةيكوناللفظيللمشتركالمراد

فأعدتأكيدأأردت!انالعربكلامفيلهاتناولهثبتالتيالمعانيمنغيرهدونالمعنىهذافي

قليل:قبلأوردناةالذيالراجزقول

غقاوتجترتغمأأفتيتغقاياماللثبنعامزيا

(1)

(2)

صحاحمنوالمختار)أرض(،مادة:الصحاحومختار)أرض(،مادة،والصحاح،1/371المزهرينظر:

.()أرضمادة،اللغة

والأربعين.الثالثالوجه2/682المرسلةالصواعقومختصر،8والإيمانينظر:
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الدالضحثمبينهماوقتز)عم(الداذبهماأريداللذينالمدلولينتتبيقأنحاولثم

لأن،اليقينوجهعلىتستطيعلافإنكمعينأمعنىمنهتتبينأنوحاولالجملةخارج)عم(

القولإلىونعود،محددةغيرعامة-تقييد(غير)منمطلقأأعنيمفردأ-)عم(اللفظدلالة

فياللفظيالاشتراكوقوعسببأنعرفنافقد-والجوابالكلاميترابطأنلأجل-الأول

نأهذاعلىوانبنى،متناهيةغيروالمعاني،متناهيةالألفاظأنإلىيعود-العلماءعند-اللغة

إلىالم!تغملأوالواضعدعامما)دوالم(،ألفاظبإزائهايوجدلاكثيرةمدلولالمحتياللغةفي

)التقييدالطريقتينواستخدامالحاجةلسدواحدمدلولمنأكثرعلىالدوالبعضيضعأن

لوقوعآخرسببأهناذأنرأيناوفيدال،كلمنالمرادالمعنىعلىالدلالةفيوالتجريد(

دالبوضعالذهنإرهاقإرادةوعدمالاختصارقضيةوهوالعربلغةفياللفظيالاشتراك

.داللكلالعامةالدلالةخلالطمنبفهمهاالاكتفاءيمكنالتيالمعانيمنويسيرصغيرلكل

قليلأ،المتشابهةأوكثيرأالمتشابهةللمدلولاتدوالبوضعالذهنإرهاقإرادةعدموكذلك

الجسم.منمكانهافيأووظيفتهافيأوأجزائهامنجزءفيشبهنوعبينهاالتيالمدلولاتأو

أحوالعلىدالةغيرالأجناس"أسماءأنإلىهـ(2051)تالشوكانيالإمامذهبفقد

،(؟)"ألبتةالموصوفاتتعيينعلىتدللاالمشتقةوالأسماءإثباتآ،ولانفيألاالمسمياتتلك

غرضللإنسانيكونوقد،المتكلملأغراضتابعة"المواضعةأنذلكإلىالشوكانيوأضاف

بحيث،الإجمالعلىالشيءذلكتعريفغرضهيكونوقد،التفصيلعلىشيئأغيرهتعريففي

عند-سألهلمنقالأنه-التة!ستهئةز-بكرأبيعنروىكما،للمفسدةسببأالتفصيلذكريكون

يكونلارثماولأته،السبيليهدينيرجلهو:فقالهذا؟من-!ية-:النبيعن-الهجرة

محالة،لاأحدهماوجودبصحةواثقأيكونأنهإلا،التعيينعلىالشيءبصحةواثقأالمتكلم

لامعنىأيفإن،بذلكجهلهيظهرولايكذبولا،يكذبلئلاالمشتركاللفظيطلقفحينئذ

مثلأ()العينكلفظالمتشابهةللمدلولاتوبالنسبة.(2)"الثانيمراديإن:يقولأنفلهيصخ

وعندالإنسانعندالجارحةلهذهمتعددةدوالوضعالعبثمنأنهنرى،والحيوانالإنسانفي

والاستدارةوالحجمالشكلفيكليأيكونيكادالشبهوجهلأنأنواعهااختلافعلىالحيوانات

(1)

(2)

.أو،الفحولإرشاد:ينظر

.\و،الفحولرشادإ:ينظر
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عندالجارحةهذهعلىواحددالوابقاءللإبصار.آلةفهي،والوظيفةالجسممنوالمكان

والحجمواللونالإبصارقوةفياختلافهامنالرغمعلى-الإنسانوعندالحيواناتمختلف

الجوارحإلىبالقياسالاختصارأدلةمندليلاللفظيالمشتركهذامثلبأنللقولمجالأيجد

المخصوصةالجارحةالإنسانعندفهيمثلأ()الشفةكلفظوالعيوانالإنسانعندالأخرى

الجحفلة،الحانر:ذواتعندوهيمشافر،،والجمعالمشفر،البعير:عندوهي،شفاهوجمعها

الخطم:السباععندلهاويقالوالمزقة،المقخة،الأظلافذواتوعند،جحافلوالجمع

.(1)آز!تونسرهنقرآنقره:فيقالجميعأ،والجئ!رالمنقار:الطيوروعند،والخزلهوم

:الفرسعندوهي،()القدمأيضآوتسمىمعروفةالإنسانعندفهي()اليرخللفظوكذلك

.(2)القدمموضعفي()الخفهيالجملعندوكذلكالإنسانمنالقدمموضعفي)الحانر(

فيمختلفةدواذلهاأننجدالحيوانعنديماثلهاوماالإنسانعندالجوارحبقيةوكذلك

...والدبروالقبلوالجلدوالبطنوالعينوالرجلكاليد،الوظيفةفيواحدوالمدلول،الغالب

.(و)خلإ

الوظيفةفيالمتشابهةالأعضاءأنهوواقعأمرائهونزعموندعيهنثبتهأننريدوالذي

الواضعلأنواحدآدالأالواضعلهاوضغقدالحيوانوعندالإنسانعندالجسممنوالمكان

واحددالمنأكثربوضعالبشريالذهنإرهاقإرادتهوعدمالوضعفيالاختصارجانبراعى

الإنسانعندوالأهميةلك!ثلاوفيالجسممنالمكانوفيالوظيفةفيالمتشابهةالأعضاءعلى

الإنسانعندالعضوبين-كثيرآأوقليلأالواحدالعضوفيالشبهكانسواءالحيوانوعند

معنىفي-العينلفظبينالشبهوجهقليلآيبتعدقد:نقولثم،الحيوانعندنفسهوالعضو

،الجاسوسبمعنىوالعينالماءوعينالشمسعينوبين،الإنسانعند-المبصرةالجارحة

(1)

(2)

(3)

.22،228،،الفرقكتابينظر:

.231،232،الفرقكتابينظر:

منوالصفحاتام،986هـ-ا4!كالنةر7المجلد،الأولالجزء،العراقيالعلميالمجمعمجلةينظر:

السجستاني،حاتملأبياللغةفي،الفرقلكتابتحقيقأالضامنصالححاتمالدكتورثرفقد،260إلى206

فيه.اختلفتوماواحدبدالالمدلولاتفيهاضتركتمافيهأوردفقد،المهماللغويالموضوعلهذاتفصيلفيه
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مقا،(1)اللغةفي()العينبلفظعليها؟ذأوعنهاعترالتيالمعانيمنوغيرهالذاتبمعنىوالعين

الدالهذااستعمالإلىالواضعدعاالمشابهةمنخيطبينهايربطجميعأأثهالاإالعلماءأوردة

الاختصارضروبمنضربعندناوهوعددهاكثروإنحتى-الأعضاءتلكجميععلىنفسه

الإنسانعينبينكبيرآالثبهكان!اذا،الجسممنوالمكانالوظيفةفيالثهولوجودوالتجوز

والعرضوالطولوالشكلالحجمحيثمنفيهالشبهوجهيقلالرأسلفظفإنالحيوانوعين

فيهالمركوزةالجوارحوجودحيثمن،والحيوانالإنسانبينفيهالشبهوجهويكثروالاستدارة

الرأسيشبهلأنهالحيوانعند()الرأسلفظالواضععليهأطلقلذلك-وفموعينأذن-من

ولافيه،المركوزةالجوارححيثومنالجسممنوالمكان،الوظيفةحيثمنالإنسانعند

واحدوجهمنبأكثر(الإنسان)رأسالأولالمدلولمعيرتبطداممابهخاصداللوضعداعي

الاختصار.لغرضالتشابهوجوهمن

هوشبهبوجهالدربورأس،القومورأسوالحولالشهررأسمعيرتبط()الرأسولفظ

لفظجميعآعليهاأطلققدالشتهوجو؟يفهمعأتهنرىلكننا،المكانةأوالمكانفيالأولوية

الاختصارضروبمنضربهوواحدبدالعليهامدلولأالمشتركاتهذهفإبقاء)الرأس(،

التثبيه.علىالمبنيوالتجوز

وجهين:فيينحصر.لألفاظافيوالتقييد()التجريدبخصوعرتيميةابنعلىالرذ

بالاضافة.اللفظةيخصصونالعربجعلالذيهوالمدلولاتكثرة:الأولفالوجه-أ

علىردهبخصوص-آدتهرحمة-تيميةابنالإمامأوردفيماالنظروجهةببيانالآنونبدأ

بهافينطق،مقتذةإلااستغمقتأثهايعلملمالألفاظإلىيأتي"أحدهميجدبأنهالمجازمثبتي

،مجردةبهانطقأنهيعلمأنغيرمنحقيقتها،هوذلكأنيدعيثمالقيود،جميععنمجردة

الشمسعينبهسميتئمالمبصر،العضووهوالعينحقيقة:يقولأنمثل،مجردةوضعتولا

عندالألفاظهذهمثلتقييدسببعرفنا:فنقول،(2)"للمشابهة،الذهبوعين،النابعةوالعين

(1)

(2)

اللفظي.الفشركلهذاكثيرةمدلولاتالميوطيأوردفقد1/2،3،373،743،573المزهر،يظر:

والعشرونوالرابعوالعرونالثالثالوجه2/247المرسلةالمواعقومختعر،88الإلمان،ينظر:

.والثلاثونالحاديالوجه2/254،552و
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يخقحصونهاجعلهم)العين(كلفظواحدداللهاوضعالتيالمدلولاتكثرةأنوهوالعرب

البلاغةعلماءيأتيفعندمامثلأ،)العين(بلفظالمتكلممرادلتمييزالجملةبسياقأوبالإضافة

و)عين(الشمس)عينومجازهالمبصر،العضوحقيقة-مجردأ-()العينلفظأنفيذعون

(غيره)عينقبلأولأ()عيفيعقلأوتتضؤرالإنسانأنعلىمبميئالادعاءفهذا،للمشابهةالماء(

منأكثرعلى-لآدا-ووضعه()العينبلفظتجوزفلما،()العينلفظفيوأشركهإليهتجوزمما

وآخر.مثركبينالتمييزلأجل،بالإضافةالتخصيصإلىفاضطرالاشتراكلزمواحد،مدلول

-مجردأ-أولأ-ومجخوغيرها؟(و)البطن(و)الرأس()العينلفظأننزعمولذلك

يماثلهاماعلىأنفسهاالدوالهذهأطلقتكما،حقيقةالإنسانعندالجوارحهذهفيمعناةبإرادة

بالتخصيصالإنسانفيمثيلاتهاعنميزتولكنهاأيضأ،حقيقةالحيوانعندالجوارحمن

ورأسالماءعينفيحقائقهينقلولم،والحيوانالإنسانفيحقائقهيوقلناوالإضافة

،والحيوانالإنسانعندالمبصرالعضوفيحقيقةهومثلآ()العينلفظلأن،الواديوبطنالقوم

وتفاوتاأموليأوأمبرفياشتركاطرفينبينمقارنةعقدالثبيهلأنبنفسهيشبهلاالعضوفهذا

المشابهةأماسواء،حدعلىوالحيوانالإنسانفيحقيقتانإنهماقلناولهذا،أخرىأمورفي

ورأسالإنسان)رأسبين،(الواديوبطنالإنسان)بطنبينالماء(،وعينالإنسان)عينبين

أعلاهمنالإنسانجسمفيالأولالمكانيحتلالإنسانرأسفإن،ومعقولةممكنةفهي،(القوم

الذيوالعقلالحواسمنالأعظمالقسمباحتواءلانفرادهالجسمأجزاءبينلأولىاالمكانةوله

بينوالأعلىالأولالمكانيحتلأيضأالقومورأس،الجسمجوارحمنجارحةبهتوازنلا

بينشبهوجوةأووجهبذلكلديناعبحفأ،خلقيةوصفاتعقليةبقدراتينفردوكذلكقومه

(الإنسان)رأسفيحقيقة)رأس(لفظةأنالبلاغةأهلإذعىف!ذا،القومورأسالإنسانرأس

بهيقصدونفإنما(القومو)رأس(الدربو)رأس(الحولو)رأسالشهر()رأسفيومجاز

مطلقآمثلآ،()الرأسلفظيجدونلاأنهمعلىللاعتراضوجهفلافقحلناه،الذيالمعنىهذا

.(القوم)رأسفيومجازأ(الإنسان)رأسفي()رأسمجردآهكذاحقيقتهأنيدعونوأنهم

فلمامجردةكانتلفظيأمشتركآتكونأنقبلفهي،اللفظيالمشتركمنهيالألفاظهذهلأن

نأمعنىمنأكثرعلىالدلالةفياشتراكهااقتضىمدلولمنأكئرعلىالدوالهذهوضعت

و)رأس(القوم)رأس:فيقالالمدلولإلىبإضافتهاللفظيالمشتركمنالواحدالداليخقحص

إليناوصلفالذي،المخاطبةعندوالفهمالإفهاملأجل(الدربو)رأس(الحولو)رأس(السنة
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ؤآض!محوأ!اله:تعالىكقوله،بالإضافةالمقيدالنوعهذااللفظيةالمشتركاتفيالعربكلاممن

التخصيصمرحلةقبلاللفظيةالمشتركاتهذهإليناتصلولم16المائدة/ا(برةويييكتم

!س!ئيكلامفيمستعملةبهالمحيطةالمدلولاتعلىوضعدوالإلىالإنسانحاجةواتساع

ألفاظباستعمالالإنسانفيهااكتفىمعقولةالمرحلةهذه"إن:نقوللكننا،المرحلةتلكإلى

)غيرالمفردالدالاستعمالإلىاضطرحاجاتهاتسعتلماثم،(مقيدةغير)مجردةمفردة

ثمومنالمرادالمعنىإلىبإضافته-مقيدأفاستعملهمعينمعنىفيعندهالموضوعالمقيد(

منوردماوأما،(مطلقةولامفردة)غيرمقيدةمخصصةاللفظيةالمشتركاتهذهإليناوصلت

وكلفظالكثير)؟(،الجمعبهومرادأ،(لأبا)أخوبهمرادأالعمكلفظمفردأ،اللفظيةالمشتركات

قوائمأسفلوالأرضأرض،فهوسفل،ماكلبهومرادأالكبير،الجرمهذابهمرادأالأرض

معنىفيالخالوكلفظ.(2)"الزكامبهاويراد،اليرعدةأوالنفضةأيضأبهايرادوالأرض،الدابة

)والشامةو)الخيلاء(،،(و)الدابة(الماضيو)العصر(الخالي)المكانمعنىوفي(الأم)أخو

،(و)المخلاةو)السحاب(،،(اليمن)برودمنوضرب،(الضعيفو)المنخوب(الوجهفي

و)البعير(مالهعلىالقيامالحسنو)الرجل،(الميتبهيسترو)ثوبالأسود(،و)الجبل

،(الصغيرةو)الأكمةالجواد(،و)الرجلالمتكبر(،و)الرجل،(و)التوهم،(و)الظن،(الضخم

.(3)(الخلىيجزالذيو)المبريالمنفرد(،و)الرجل

دالوكل،الجملةفيالسياقويقززةمعناهايخصصاللفظيةالمشتركاتمنالنوعفهذا

وأماإنكارها)4(يمكنلاحقائقالمدلولاتهذهوكل،معانيهأومعنييهعلىدلالتهتتساوىمنها

المقيد،ذاكغيرالمقيد"فهذا:القومورأس،الإنسانرأسفيأدثؤ(رحمة)تيميةابنالإمامقول

تيناوقد،صحيحهذانعم:لهفنقول(5)"هناكالدالاللفظمجموعغيرالدالاللفظومجموع

نأيمنعلاأولأالمضافبهذا"فالنطقرخمةآدتة-:-قولهأفابينهما،والاختلافالشتهؤخة

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.1/073المزهر:ينظر

.1/1،3المزهر:ينظر

.1/376والمزهر،35،و4المنحويينمراتبينظر:

.أو،الفحولإرشاد:ينظر

.98،نلإيماا:ينظر
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ففيه(1)"المضافاتسائرفيكماالمجاز،منهذايكونولاثانيأ،غيرهإلىآخربمضافينطق

مضافأبالرأسينطقأنيمنعأولأ(لإنسان)اإلىمضافأ()الرأسبلفظةالنطقفليسظاهر،وهم

الوافىي،وبطن،القومكرأسمجازأالمضافاتهذهمنقسميكونولكنثانيأ،لإنساناغيرإلى

الدابة()رأس!حقيقةالآخرالقسمويكون،المجازاتهذهتفصيلغزفناوقدالماء،وعين

الدابة()عينوكذلك،(الفرس)بطنأو(الدابةو)بطن،(الفرس)رأسأو(الحيوان)رأسأو

عنه،وعفاتعالىرخمةآدتهالإمامإليهذهبكماحقائقالمضافاتسائرفليس،(الفرس)عينأو

إذاوكذلكمجازأ،الحماروابن،الفرسابن:قولنايكنلمأولأ،،آدمابن:قيل"فإذا:قولهوأما

يده:قيلإذاالمضافاتسائرفيوكذلك..مجازأ.الفرسبنت:قولنايكنلم،الإنسانبنتقيل

.(2)"رجلهأو

دالأدزلأتهما-آدتةرحمة-الإماممعنختلفلاوالبنتالابنللفظبالنسبة،نعم:فنقول

فيتطلقوالأبوةالبنوةلأنالمجازمنوليساالسواء،خذعلىوالحيوانالإنسانفيحقيقيان

الفرسلولدويقال،والجارية"الغلام:فيقالتختلفالأبناءأسماءولكن.والحيوانالإنسان

أفا:تلقيهساعةالظلفذواتمنوللولدالحوار،:الناقةلولدويقال،(ر)مهرةوالأنثىالمهر،

الأسد:ولولد،والخشفالرشاأيضألهويقالغزالةوالأنئالغزال:الظبيةلولدويقالالطلا،

كلوعلى،"الحيواناتبقيةفيوهكذا(4)والكلابكلهاالسباعفييجوزو)الجرو(شبل،

فيحقائقوكلهالفظيةمشتركاتوالحيوانالإنسانفيوالأعضاءالجوارحمنكثيرأفإنحال

الإنسانجوارحعلىالدوالوضعأنوهوالعلماءإليهذهبماإلىنذهبلكنناموضوعها،

أقا،بالإضافةلتمييزهايلبسلااللفظفيواشتراكهاالحيوانجوارحعلىوضعهامنأسبق

علىإلافليس،والحيوانالإنسانغيرعلى-(بالإضافة)المقيدةأعني-الدوالهذهوضع

و)رأس(القومو)رأس(لإنسانا)رأسأنونعقلنتصورفكيفلاوإ،والاستعارةالتجوزوجه

سببأكانشتهؤخةهناكإن:نقوللاولماذا؟واحدةحقيقةوغيرها(الدربو)رأس(الجبل

(1)

(3)

(4)

.8و،لإيمانا:ينظر

.8و،نيمالإا:ينظر

.247،الفرقكتابينظر:

.249،الفرقكضاب:ينظر
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هوالمضافاتهذهبينالثبهووجه؟إليهبإضافتهالجديدمعناهإلىذاكأوالمضافهذالنقل

،الدربمنالدربرأسومكان،القوممنالقومرأسومكان،الإنسانمنالإنسانرأسمكان

البقية.وهكذا،الجبلمنالجبلرأسومكان

ومجازوالحيوانالإنسانفيحقائقبالإضافةالمقئدةالألفاظأن:الثانيوالوجه-ب

غيرهما.في

بهتكلممالأسماءا"ومن:قولهوهو-أدثؤرحمة-تيميةابنالإمامعلىالثانيالردهووهذا

العين،إنسان:كقولهم،بالإضافةمقيدآيستعملقدثم،ونحوهالإنسانكلفظمفردأ،اللغةأهل

منهذاأنبعضهماذعىفقدومجاز،حقيقةاللغةفييكونأنوبتقدير،ذلكونحو،الذراعوإبرة

يستعمللموهذاأولأ،لهوضعماغيرفيالمستعملاللفظهوالمجازفإن،غلطوهوالمجاز

فيمضافآاستعملفلو،بالإضافةالتقييدبسببآخروضعأفصارآخر،لفطمعركتبل،اللفظ

آدتة-رحمة-تيميةابنلإماماأنفترى،(؟)"آزاجمكانغيرهفيالإضافةبتلكاستعملثم،معنى

المقثدأنلزعمهمجازأ،المقيديكونأنيجزلملكنهتقييدها،أجازثم،مفردةأسماءوجودأجاز

نإ:فنقولمجازأ.كانآخرمعنىفيالإضافةبتلكاستعملئممعنىفياستعمللوبالإضافة

لزمالحيوانعلىالواضعأطلقهافلما،الإنسانفيحقائقوغيرها(وبطنوعين)رأس،لفظ

فهذهإليهما،بإضافتهاوالحيوانالإنسانفياللفظيةالمشتركاتفميز،ملبسوهو،الاشتراك

حصللاحقأمروالتركيب،الحيوانوفيالإنسانفيحقائق-ومركبةمفردةكونهاحالالدوال

بدالالمئشركةالمدلولاتهذهكئرثمعديدةمدلولاتعلىواحدأدالأالواضعأطلقأنبعد

الطريقةفهذهالمقصود،المدلولإلىبإضافتهاتقييدهاأعنيالإضافةوبطريقةبعضهاعنواحد

فيالمبصرالعضو-()العينلفظلأنلها،الموضوعةالحقيقةمعانيهاعنالمدلولاتتخرجلا

المشتركةوالأعضاءالجوارحبقيةوكذا،أجمعالحيوانفيالمبصرالعضونفسههو-الإنسان

)العضومعنىإلاالعبارةهذهمنيفهملاالسامعذهنفإن(الإنسان)عينقلنا:فإذالفظيأ،

ذهنيتجهفلاالماء،عينقلنا:إذاأفا،الفرسأوالأسدعين:قلناإذاوكذا(الإنسانعندالمبصر

نأإلىالقيمابنذهبفقد،والعرونالثامنالوجه2/252المرسلةالصواعقومختصر،59،الإيمان:ينظر(1)

فيه.الوهموجهبيناوقد،حقيقتهعناللفظتخرجلاالإضافة
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يخرجالذيالماء()منبعإلىيتجه!ائماوالحيوانالإنسانعندالمبصرالعضوإلىالمخاطب

لفظفإطلاق،الخارجيومظهرهاشكلهافيالحقيقيةالعينكاستدارةالشكلمستديرمكانمن

.ذكرناهالذيالوجهفيالمشابهةعلىيقوممجازيإطلاقهوالماء()عينعلى()العين

وبناءعداهما،فيماومجازوالحيوانالإنسانفيحقيقةالمركباللفظهذاإن:قلناولهذا

بتلكاستعملثممعحىفيمضافأاستعمل"فلوآدلة-:رحمة-تيميةابنالإمامقولفإنهذاعلى

فيلغويةحقيقة)الأسد(لفظةلأن،معقولولا،صحيحغيرمجازأ")؟(كانغيرهفيالإضافة

فيوليسالأسد(عندالمبصر)العضوفيأيضألغويةحقيقةالأسد(و)عينالمعروفالحيوان

وأضيفتبعضهما،عنمتميزتانلغويتانحقيقتانالأسد(و)عين)الأسد(لفظةلأنكفهالأسد

الحيواناتعيونبقيةعن-الخطابإرادة-عندتمييزهمالأجل)الأسد(لفظةإلى()العينلفظة

حقيقة)الماء(لفظةلأنسواء،فليستاالماء(،و)عين)الماء(لفظةوكذلك،الإنسانعينوعن

تجعلحتىمبصرعضولهليسالحالواقعفي)الماء(لأنلغويمجازالماء(و)عينلغوية

هنافالإضافة)الماء(،إلىمضافأ()العينلفظالعربكلامفيورد!اتما،لغويةحقيقةفيهالعين

الخارجي.ومظهرهااستدارتهافيالحقيقيةبالعينوالتشبيهالتمييزأفادت

عليه.زذناثم،الحاليةالقرينةأواللفظيةالقرينةوموضوعالمجاز:الخامسةالحخة

فيالمجازأهلواختلاف،القرينةموضوعإلى-آدتةرحمة-تيميةابنالإماموتعزض

عنمجردأالمعنىيفيدما"الحقيقةأنإلىمنهمقسموذهابوالمجازالحقيقةبينالفرق

اللفظيفيدهما"الحقيقة:قولهمأو(2)"قرينةمعإلاالمعنىذلكيفيدلاما:والمجاز،القرائن

إلىيسبقالذيالمعنىهي"الحقيقة:قولهمأوالتقييد")و(معإلايفيدلاماوالمجاز،المطلق

نفيه،صحما"المجاز:قولهمأو(4)"الذهنإلىيسبقلاماوالمجاز،الإطلاقعندالذهن

(1)

(2)

)و(

(4)

.والعشرونالتاسعالوجه2/225المرسلةالصواعقومختصر،و5،الإيمان:ينظر

الثالثالوجه62،/2و،العشرونالوجه2/242،243المرسلةالصواعقومختصر،و5،الإيمان:ينظر

.لأربعونوا

.2/242المرسلةالصواعقومختصر،و5،الإيمان:ينظر

الرابعالوجه26،/2وعر،التاسعالوجه2/240،124المرسلةالصواعقومختصر،95،الإيمانينظر:

.لأربعونوا
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بالمجاز،القائلينمذهبعنمسضفسرأالقولإلىانتهىثم،(1)"اهيفنيصحلمماوالحقيقة

تهمإرافىاحتمالمنأنواعأوذكر(2)"بالقرائنوالاقتران،القرائنعن"بالتجريديعنونوماذا

الكلامفيقطيوجد"فلا،-آدلةرحمة-الإمامذكرهماعلىبالقرائنالمقصودكانوإذا،لذلك

والمجاز؟الحقيقةبيننفرقفكيفمقيدأ")و(إلااسمالمؤلف

إلىتبادر)الشمس(قلنا:فإذالها،الموضوعمعناهاعلىبنفسهاتدذالحقائق:فنقول

الماءحقيقةالذهنإلىتبادر)البحر(،قلنا:!اذا،المعروفالسماويالجرمحقيقةالذهن

نستطيعلاونحن،المخصوصالحيوانصورةالذهنفيتمثلت)الأسد(،قلنا:وإذاالكثير،

أخبرنافقد،(الشمس)أشرقتقلنا:فإذا،لهحقيقةلاأوموجودغيرشيءإلىنشيرأونخبرأن

فلا،غربتقدالشمسهيهذهفقلنا:إليهاأشرناوإذا،الصروفالسماويالجرمإشراقعن

والبحرالأسدإلىأشرناأوأخبرناإذاوكذلك،إليهالمشارالمعنىغيرمعنىالذهنفييحصل

لها.الموضوعمعناهاعلىبنفسهاتدلفإنهاالحقائقوبقية

فيالدليلوهذا،بدليللاإإليهنقلتالذيالمعنىعلىبنفسهاتدذلافإتهاالمجازاتأفا

البرهنةولأجل،الحقيقيمعناهابالكلمةيرادأنتمنعالتي،القرينة:البلاغةعلماءسماهالكلام

ومجازهالكثير()الماءفحقيقته)البحر(لفظةهومثالألذلكنضربالمذهبهذاصحةعلى

منيفهملاالمخاطبفإنبنا،فهاجالبحرركبنا:قلتفإذا،(العالم)والرجلالجواد(،)الرجل

قلتإذاوأماالكثير(،)الماءوهوالحقيقياللغويمعناهاإلاالتركيبهذافي)البحر(لفظة

المرادأنعلى)علمأ(بالقرينةاستدللناعلمأ(،منهنغترفالبحرهذاإلىبنا)اذهب:لصاحبك

العلم،منهيغترفلاالحقيقيالبحرلأن(العالم)الرجلوهو،المجازيالمعنى)البحر(بلفظ

وكرمهجودهمننغترفالبحرهذاإلىبنا)اذهب:قلتإذاوكذلكوحسبالماءمنهيغترفبل

التركيبهذافي)البحر(بلفظالمرادأنعلىوالعطاءوالكرمالجودبقرينةاستدللنا(وعطائه

(1)

(2)

(3)

والسادسعشروالخامسعثرالرابعالوجه،2/932،240المرسلةالصواعقومختصر،59،الإيمان:ينظر

عشر.والثامنعثروالسابععشر

.362،642،562،!كا2/2المرسلةالصواعقومختصر،و5،الإيمان:ينظر

.(2)رقمالها!انظر
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)الماءالحقيقيمعناهافي)البحر(لفظةلأنالجغطاء،الجواد()الرجلوهوالمجازيمعناه

يفهموالمخاطب،حاجتهبهيسدماعلىمنهليحصلأحدإليهيذهبولاعاقلغيروهوالكثير(

الحقيقةأنوذلكوالمجاز،الحقيقةبينالفرقهوفهذاالمقصود،المعنىالقرينةخلالمن

معناهاعلىتدذفلاالمجازيةاللفظةأما،لهالموضوعةاللغويمعناهاعلىبنفسهاتدلاللغوية

:قالحينالسكاكيرأسهموعلىالبلاغةعلماءأكذها!مذهصوهذا،حاليةأولفظيةبقرينةإلا

وأاللفظيةالقرينةعنينفكلاالمجازأنيعني(؟)(الحقيقيةلإرادةمعاندةقرينةملزوم)المجاز

القرائن.بواسطةلاإالمجازيالمعنىعلىالعاطبيستدلولا،الحالية

بالإفادةمستقلةكونهاإلاللحقيقةمعنىلا"إذتحتهطائللاجدالفهذاحالكلوعلى

معللفظةيقالولاالمجازهوالقرينةمعإلايفيدلاالذي"اللفظ:نقولأنولنا.(2)"ترينةبدون

واحدآلفظآالمجموعيجعلحتى،وضعيةدلالةليستالقرينةدلالةلأنلغويةحقيقةالقرينة

.(3)"الضتمفىعلىدالأ

بنا"اذهب:قولهموهوآنفآأوردناهالذيكالشاهد،(4)ظاهرةلفظيةتكونأنإفاوالقرائن

ولاعلممنهيغترفلاالحقيقيالبحرلأنعطاء((،منهنغترفأوعلمأمنهنغترفالبحرهذاإلى

منه،العطاءأوالعلماغتراففيمكنالمجازيالبحرأقاالماء،منهيغترفوانماعطاءمنهيؤخذ

يقصدكان)البحر(لفظةالجوادالرجلعلىأوالعالمالرجلعلىأطلقعندماالمتكفملأن

وأالعالموالرجلالحقيقيالبحربينالجامعالوجهإذالسعةفيالحقيقيللبحرمشابهتهما

العطاء.فيالسعةأوالعلمفيالسعةهوالجوادالرجل

:!الرتعالىكقوله(5)الكلامسياقمنتفهم)حالية(عقليةالقرينةتكونأنوأما

فيكائنفالمجاز،لما/إبراهيمأ(آلتويىإلىآلظلشمضيحنآل!اس!نخرجإلتكآنزتخه!تئب

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ينظر

ئنظر

ينظر

ينظر

ينظر

.2،1،العلوممفتاح:

.32،الفحولإرشاد:

.32،الفحولإرشاد:

.،صوالمجاز(،)الحقيقةفيمحاضرات:

.7صوالمجاز(،)الحقيقةفيمحاضرات:
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الجاهلية،أهلفيهكانالذيالضلال:بالظلماتوالمقصودو)النور()الظلمات(لفظتي

مرضاةإلىالموصلالمستقيمالطريقعلىالمسلمبهاستذذالذي()العلمبالنور:والمقصود

فيالقويمالمنهجأوالصحيحالطريقرؤيةعدمهووالظلامالضلالبينوالجامع،تعالىالله

المنهجأوالمستقيمالطريقعلىبهماالاستدلالهووالنورالعلمبينالجامعوكذلكمنهماكل

أوحاليةعقليةوالنور()الظلماتلفظتيفيالحقيقيالمعنىإرادةمنالمانعة"فالقرينة،القويم

يكونوالمبالإسلام-خييه-النبيبشرهمعندماالناسفإنالحالواقعمنأوبالعقلتفهمأي

ضلالفيكانوابلالأشياء،رؤيةعنايحجبالذيالظلامهذابهأعني،(الغويحقيقيظلامفي

إلىيخرجوالممعمورتهمفيالإسلامحلوعندما،القويموالمنهجالحقرؤيةعنهميحجب

،(1)العلمإلىالفملالمنخرجوابلالأشياء،بهنبصرالذيالنورأعني)حقيقي(لغوينور

ينكروالموالبلاغيون،(2)والإطلاقالتقييدموضوعفي-آدتةرحمة-تيميةابنالإمامأطالوقد

التقديميحدئهماأوالألفاظبينالترابطأوالألفاظفيالتركيبتجزاءمنيحصلالذيالتقييد

المحضالإطلاقأنهالإطلاقفييزعموالموأئهم،المعنىفيتغييرمنالألفاظفيوالتأخير

تتميزمخصوصوإطلاقمخصوصةقيودإلىذهبواوإتما،الذهنفيالمتفلسفيتصؤووالذي

ابنولكن،المجازيالمعنىبهايرادالتياللفظةعنالحقيقيالمعنىبهايرادالتياللفظةبه

قزقوالمجازالحقيقةبينقزقلمنليسأته"فتتتن:يقولأنإلاأبى-عنهاللهعفا-تيمية

فيموجودلفظفكلوحينئذ،باطلالتقشمهذاأنقعقي،نوعينبينالتمييزبهيمكنمعقول

.(3)"حقيقةكفهبلمجازذلكمنشيءفليس،معناةيتتنبمامقثدفإئهورسولهاللهكتاب

فيبالمجازالقولمنالجازمالحازمالموقفهذاوقف-تعالىأدثةرحمة-أتهطنيوكل

)المعتزلة(والقدريةوالمرجئةالجهميةفإن،للذرائعسدأ-ر!ي!-رسولهوسنةتعالىاللهكتاب

تعالىاللهمرادغيرعلىالنصوصفحقلواالمجاز،علىالتأويلفيوأفرطواغلواقدوالجبرية

عنهم.اشتهرقدأمروهو،-جقه-ورسوله

(1)

(2)

(3)

.8صوالمجاز(،)الحقيقةفيمحاضراتينظر:

.والثلاثونالتاسعالوجه2/562المرسلةالصواعقومختصر،!كا،الإيمان:ينظر

.9،،لإيمانا:ينظر
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هذافيتوسط-عليهاللهرحمة-تيميةابنالإمامليت:فنقولاليت(إلىنرجعولكننا

التوسعهذاإلىونظرجهة،منوحدودهاالغراءللشريعةالمغطيينمذاهبفدحضالباب

فأقزإتاهم)1(،خطابهفيالكريمالقرآنوسلكهكلامهافيالعربعليهجرتالذيوالتجوز

الذيالمجازفيالتوشعوأنكر،الأفهامإلىوتقزبوتنجليالمعانيبهتتوضحالذيبالمجاز

المعاني.بهوتنحرفالصفاتتتغطلبه

بينماالمجاز،لإنكارالعامةالخطوطوضع-تعالىرخمةآدثة-تيميةابن:الخلاصة

المجاز.إنكارفي(الجوزيةقيم)ابنتلميذهأوغل

لدفعالعامةالخطوطوضعقد-آدلةرحمة-تيميةابنالإسلامشيخالإمامكان!اذا

خذإلىالتفصيلفيأغرققد-تعالىآدثةرحمة-الجوزيةقتمابنالإمامتلميذهفإنالمجاز،

مثلتنسبأنلتستحيوإنكإنكارها،ولادفعهايمكنلامجازاتدفعفيأوقعهمقا،الإفراط

بهذهإلماملهمنعلىيخفىيكادلاأوردهاالتيالأمثلةفيالمجازوضوحلأنإليهالإنكارهذا

الجوزيةالقيمابنكانفقدالعلماء،لهدانتالذيولشيخهلمذهبهالتعصبولكنهالشريفةاللغة

هذهفيفهو،المطهرةالسنةوفيالقرآنوفياللغةفيالمجاز)2(بوقوعيؤمنممنأمرهبدايةفي

مقفدآكانإتهبلبالمجاز،أخذهفيالبلاغةعلماءعنيختلفلا،العلميةحياتهمنالمرحلة

وعلمالقرآنعلومإلىالمشوق)الفوائدالموسومكتابهبينباحمبأقييجريهاوبمقارنة،لهم

عنهنقلقدالجوزيةقتمابنأنيجدالسلامعبدبنللعزالإيجاز(إلى)الإشارةوكتاب(البيان

قتمابنصرحوقدمناقشةدونمنوالإيجازالمجازموضوعفيشرحهامعالأمثلةمنكثيرأ

علماءمنالإتقانذويكتبمن"منقولةكتابهفيأودعهاالتيالفوائدجملةأننفسهالجوزية

")و(.البيان

(1)

(2)

(3)

ممايماثلهوماالعربعنالواردالمجازينكرلابأنهتيميةابنالإمامصرحفقد،61،20المدنيةالرسالةينظر:

الصواعقمختصرفيالجوزيةالقيمابنتلميذهبهصرحماوكذلك،المطهرةوالسنةالكريمالقرآنفيجاء

.24،/1/147،2المرسلة

بعدها.وما51،الموقلفوائدا:ينظر

.،ه،الموقلفوائدا:ينظر
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المرسلة)الصواعقكتابهفإنكثيرأ،تطللمالبلاغةلعلماءتقليدهمرحلةأنيبدووالذي

فيهحاولفقدعميقونظراطلاعسعةعنتنبئردودعلىاشتمل(والمعطلةالجهميةعلى

المجاز)3(،وطاغوت(2)النقلعلىالعقلوتقديم،(1)الباطلالتأويل:الثلاثةالطواغيتهدم

ووقوفهوالسنةالقرآنعنالمجيددفاعهمنالرغمعلى-عنهاللهعفا-ولكنه،تعبيرهحدعلى

دفعفيبإفراطهفإنه،ورسولهاللهمرادغيرعلىوالنبويةالقرآنيةالنصوصحملضدبحزم

!اخلاصهالعلميةومنزلتهتتناسبلاأوهامفيوقعتمامأالتأويلبابسدومحاولتهالمجاز

العثرةهذهفإن،كبوةجوادولكلنبوةصارملكلولكنواللغةوالشريعةالقرآنعنالدفاعفي

كلفيضئفاهاالتيالنادرةالتآليففيالخالدةبالمآثرالحافلالمجيدحياتهماتأريخفي

بالسيفالشريعةعنالدفاعثمالغراء،الشريعةاقتضتهماوبيانالشرعيالعلمفنونمنفن

بماأورداهاالتيالأمثلةتوجيهوحاولتبالقلمأمسكتكلماكثيرأأتردديجعلنيواللسان

يشخصالعربكلامفيثابتهوكماالكريمالقرآنفيالمجازإثباتفيإليهذهبنامايخالف

فيحياتيهماقضيا،الحنيفالدينهذاأعلاممنكبيزيننغققيننعثراتعلىأقفأننيأمامي

عليهماماأديابعدمابارئهماإلىالكريمتانروحاهمافاضتأنإلىواللسانباليدعنهالدفاع

العامل.العالمواجباتمن

أفاضتمافإن،التأريخيحياتيهمامسارفيجديدشيءعنأكشفلاالكلامهذافيوأنا

عماالقارئأوالباحثيغنيماشأنهماعلؤوتأكيدبذكرهماالتنويهفيوالتأريخالسيركتببه

التيالمنفعةالكبيرةالكثيرةالمؤلفاتفيذلكصدقلتجدوإثكشأنهماوعلؤحقهمافيذكرته

المسلمونإليهاآلالتيالبدعونبذهماشديدأأك!قتةت!لاوبالكتابتق!كهماةذ!ثيعلىدلت

منذلكجراءمنأصابهماماعلىمحتسبينصابرينالموقفهذاوقفا.زمانهموقبلزمانهمفي

أوقد!؟اجرآتمؤيحيينيمن!:غؤحل--اللهقولفيهمافصدق،وغيرهوالتعذيبوالتنكيلالسجن

لاو.321/بحزالأا1!و!يلأل!لإلدلوأوماتنتطرفنومتهممخبثوقضتىشنفمتهملخئوآدتةعهدوأما

الإمامعنأثرماالمقامهذافيلييشفعولكن،كذلكأحسبهماولكننيأحدأاللهعلىأزكي

(1)

(2)

(3)

.38صإلى1صمنالأولالجزء:المرسلةالصواعقمختصر:ينظر

.23صهإلى38صمنالأولالجزء:المرسلةالصواعقمختصريظر:

.941صإلى231صمنالثانيالجزء:المرسلةالصواعقمختصرينظر:
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النبيلاإويتركقولهمنويؤخذألا-"تخية-النبيبعدأحد"ليس:قولهوهو-آدثةرحمة-مالك

.(؟)"-هف!"-

تعالىز!وآدتة-وأحمدوالشافعيومالكحنيفةأبي-لأربعةاالأئمةعنوردماوكذلك

تيميةابنالإمامأفتىوقددليلهممعرفةوبغير(2)ةجحبغيرتقليدهمعنالنهيمن-جميعآ

ولا،لازمةحجةفليس،وغيرهمالأربعةكالفقهاءالأئمةبعضأقوال"بأننفسه-أدثهرحمة-

وأمروا،تقليدهمعنالناسنهواأنهماكأئئةعخفض--زعنهمثبتقدبل،المسلمينباتفاقإجماعأ

وتذعوا،والسنةالكتابعليهدذبمايأخذواأنقولهممنأقوىوالسنةالكتابفيقولأرأواإذا

.(و)"لهمأقوا

استأنسنانحنإذا:نقولهنافمن،؟دونهمبمنفكيفالأئمةكبارفيالقولهذاكان!اذا

كبارقبلمنصدروإنحتىالخطأعلىالردلناجازالصوابأنهنعتقدماهناوأثبتناالأقوالبهذه

المرحومذهبوقد،يتبعأنأحقالحقولكنمنهمتنقصأولاعليهمتعاليآهذاوليسالعلماء،

النقلعلىوالاعتماد،للضرورياتإنكارالتأويل"إنكارأنإلىالكويزادةجليمحمدالملا

فيوالمراد،التحقيقعلىبإيمانليسيفهملابماوالإيمان...الضلالإلىالمليينبصظمأذى

لطيفةتأويلاتيؤولنفسهفهو!الاللمجازفينهوأحمدالإمام!انكار..أظهر.الراسخنظر

.(4)"القرآنومتثابهاتالتفصيلفييقعونبالإجمالالمنكرينمنوكثير،مقبولة

المقبولالتأويلهذامثلفسنجد-أدلةرحمة-تيميةابنالإماممؤلفاتفينبحثعدنا!اذا

ندريلا:الجوابالمجاز؟منالمتفميبالموقفهذافلماذا!!المجازأساليبفييدخلالذي

نأويسمح)مجاز(كلمةيدفعأنيريدفقطأئهمؤلفاتهفيالبحثخلالمنليثبتولكن

(1)

(2)

(3)

(4)

النبيعلاةوصفة6/145،179الأحكامأصولفيوالإحكام،2/92القرآنلأحكامالجامعينظر:

.ا،-!خء-

هذافيكثيرةأتوالاالألبانيجمعفقد،27صإلى12صمنالصفحات-ىسر-النبيصلاةصفة،ينظر:

.الباب

.1/406تيميةابنفتاوىمجموعةينظر:

.63،الأصولعلمفيالمصقولي!نظر:

http://www.al-maktabeh.com



؟،9والإئباتالنفيبينالمجاز/الثالثالمبحث

للمجازالمنكرينجميعدأب-ليبداكما-وهذاالمسمياتمنبغير؟المجازيالتأويليسمى

لمصطلحفيهاتعزضالتيمؤلفاتهمنواحدأئإلىترجععندماأتكذلكعلىوللبرهنةغالبأ،

نأالصحيحفي"ثبت:فتاويهفيقالذلكمثلولنتأملكلامهفيالمسارهذامثلتجدالمجاز

قالت:أنا؟من:قالالسماء،في:قالت؟اللهأين:الحكمبنمعاويةلجاريةقال-!-النبي

نأبذلكالمراد"ليسوتفسيرأ:تعقيبأتيميةابنقال،"مؤمنةفإنهااعتقهاقال،اللهرسولأنت

ولا،مسلميقولهلاهذافإنوغيرهما،والقمرالشمستحويكما،وتحويهالرتتحصرالسماء

والسموات5512/البقرةأ(ؤآلأرضآ!تتفؤلتي!وليمعكزمجيته:سبحانه:قالفقد،عاقليعتقده

،فلاةأرضفيملقاةكحلقةالعرشفيوالكرسي،فلاةأرضفيملقاةكحلقةالكرسيفي

منشيءمخلوقاتهفيليس،خلقهمنبائن،عرشهعلىسماواتهفوق-سبحانه-والرب

1،1أطه/!ألئخليجذئجفي!ؤلاض!يضنيهئم:تعالىوقالمخلوقاتهمنشيءذاتهفيولا،ذاته

وليس612/المائدةأ(لأرضررآفي!تييهوئ:وقاللم2/التوبةأ(ألأزنيفي!يخصيحوأ:لوقا

منبائنوعليها،السمواتفوقأنهذلكمعنىبل،لأرضاوجوفالنخلجوففيأنهمالمراد

.(1)"لمخلوقاتا

السماء(في)الله:الجاريةقولمعنىتأويلفيجرى-آدئةرحمة-تيميةابنلإماماأنفترى

إليه،ذهبماعلىللدلالةأخريينبآيتيناستشهدثم،سماواتهفوق-سبحانه-أتهالمرادبأن

هنانجثمأنيمكنوهل،(2)"مكانبهيحيطلا"-سبحانه-بأنهالمعتزلةتنزيهيشبهالتأويلوهذا

المجازاتننكرفهل-ذريعةلكلشذأ-الصفاتتأويلتركنا!اذا،؟نفارقهفلا!!الظاهر؟على

هذا!!؟اللغةفيوردتالتيالمجازاتإنكارإلىذلكنتعدىثم!!العزيز؟التنزيلفيالواردة

،المنوالهذاعلىتيميةابنفيهجرىكثيرمنقليلأوردناهالذيوهذا،اختلالوالتزامهمحال

والصوابالحقأنهنعتقدمانقولأنبدفلابه،الإقراريمكننالاالتوجههذامثلإن:فنقول

مذهبالجوزيةقتمابنفيهاذهبالتيالمواضعإلىالفصلهذاهوامشفيأشرنافقدولذلك

فيكلأإليهاأشرنا،صالخابأسلوبهمنهاشيخهمرادوصاغفيهاووافقه-تيميةابن-شيخه

.هناكنستوفهولمالجوزيةقيمابنفيهتوسعماهناوسنفردالتكرارعدملغرضموضعه

(1)

(2)

.1/405،406تيصيةابنفقاوىمجموعةينظر:

.3/42،الإسلاموضحى،551الإسلاميينمقالاتينظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العربيةاللغةفيالمجاز/الأولالفصل؟80

الوهم.علىبناهاالمجازإنكارفيالجوزيةقيمابنفيهاتوشعالتيالمواضع

إنكارفي-عنهاللهعفا-الجوزيةالقيمابنفيهبالغعليهوقفناالذيالتوسعوهذا

توجيهيحصلمنهاالتيالثغرةأوالخللمئلأصبحت!ل،ة!ألافيأوردهاالتيالمجازات

تباعأ:وندرجها،الوهمعلىبناهالأئهأورد،فيماإليهالنقد

ومقثدة.مطلقة)اليد(لفظة:الأولفالموضع

لاالخياطةآلة)اليد(أنهذامنتبادر،بيديلكخطتهالثوبهذا:قلت"فإذا:قال

أصلهكانويقاوالإحسانالنعمةهذا:منتبادربها،يجزيكاللهيدعنديلك:قلت!اذاغير،

التركيب،هذاوفي،التركيبهذافيحقيقةوهيآلة،لأنهابهاعنهعترباليد،وهوالإعطاء،

:تقولكيف:الجوزيةقيملابنونقول،(1)"؟رخآلافيمجازأهذا؟فيحقيقةصيرهاالذيفما

إنهاتقولئمبها(؟عنه)عتز:وتقول،؟والإحسانالنعمةالثانيالمثالفي)اليد(لفظةمنتبادر

!!؟حقيقة

دفعفيالتفريطأوالغلؤإيضاحغرضناإئماالمواقفهذهمثلنوردعندماأنناوالمهم

.(2)البلاغةأسرارفيالجرجانيالقاهرعبدإليهأشارالذيالمجاز

الدليل،هذاأورد،المثالينفي)حقيقة)اليد(لفظةأنالجوزيةقيمابنيثبتأنولأجل

بمنزلة)يد(لفظةقيل،المخصوصالعضومنهاتبادر)يد(لفظةأطلقناإذالأنا:قلت"فإن:قال

علىيدلبماالتقييدومع،مفالمرادعلىيدلبماتقيدهحمىألبتةشيئآيفيدلا،بهينعقصوت

:ونقول.(3)"الفهمإلىيتبادرمعنىفياستعملتحيثالحقيقةفتكون،سواهيتبادرلاالمراد،

بهذهفهيوالحيوانالإنسانعندالمخصوصةالجارحةفياللفظيالمشتركمن)يد(لفظةإن

وإنماحقيقةكونهاعنيخرجهافلموالحيوانالإنسانإلىلإضافةباتقييدهاوأماحقيقةالصورة

كونهاوأما،الخطابإرادةعند(الحيوان)يدعن(الإنسان)يدتمييزلأجلالتقييدهذاجرى

(1)

(2)

(3)

.2/124المرسلةالصواعقمختصريظر:

.33،341والبلاغةأسرار:ينظر

.2/124المرسلةالصواعقمختصرينظر:

http://www.al-maktabeh.com



؟8؟والإثباتالنفيبينالمجازالثاك/المبحث

)يد(:قيلفإذاالعموممن)يد(لفظةفيمالأجليلاحظفهذا،بهينعقصوتبمنزلة-مطلقة-

،؟المجازيةاليدأم،؟الحيوانيدأم؟الإنسانيدأهي،بالضبطبهاالمقصودماندريلافإتنا

عندحقيقةالمخصوصالعضوفيفهيالمجاز،منالحقيقةفعرفناالعمومهذازالقحدتفإذا

بها(،يجزيكاللهيدعندي)ولكالقدر(،)يدكقولنا:مجازغيرهفيوهي،والحيوانالإنسان

وإحسانهمعروفهعظمأي،(عندييده)جفت:قولهمومثله،!احسانمعروفعنديلك:أي

المرادسوىيتبادرلايعني،سواهيتبادرلاالمرادعلىيدلبماالتقييدمعاليدأنوأما،عندي

يتبادرلاالتقييدمع)اليد(أنمرادهلأن،غيرهالجوزيةقيمابنومرادهصحيحفظاهرهمنها،

هذهومثل،عندهحقيقةكلاهما(الإنسانو)يدالقدر()يدأنيعنيالحقيقيالمعنىغيرمنها

لاإ-المخصوصالعفمو-اليدبهايقصدأنيمكنلالأنه.ردهافيالتطويلينبغيلاالمراغمة

.ظاهرةحجةبدونالمجازإنكارعلى

.ومقيدةمطلقة()جناحلفظة:الثانيوالموضع

فإن(؟)حقائقكلهاعندهالسفر،وجناح،الذلوجناحالطائر،جناحأنهذامنوأغرب

الأمرإنكما،يناسبهمعنويجناحولهريش،جناحله"ليس:قال،جناحللذلليس:لهقيل

،الألفاظجميعفيعامحكموهذابحسبها،رأسولها،الحيوانرأسلهاليسوالماءوالمال

للأمريركبأنيريد-عنهاللهعفا-الجوزيةقيمابنأنفترىوغيرهما"الي(،والعينكاليد

مشتركاتالدوالهذهإنقلنا)و(وقدبالمجاز،يعترفأنيريدولا،وهميةرؤوسآوالماءوالمال

تفيدلأنهاحقيقةوالحيوانالإنسانعندوهيالمرادالمدلوللتفيدبالإضافةقيدتلفظية

تقولماذالهقلنافإذا.الاستعارةوجهعلىالمجازتفيدغيرهاوعندالمخصوصةالجارحة

ادعيت،كمابحسبهجناحأللإنسانكاأ8الحجر/أ(يلآقميينجناحك!وآخعضى:تعالىقولهفي

!!؟الآيةهذهفيظاهرهاعلىالألفاظأخذناإذانفهمهالذيالمعنىوما؟ويرفعهيخفضهفهو

فهذامعهما،واللينبهماالرفقعنكنايةأنهأردتن!ف،جناحكاخفضيعنيجناحكاخفض

بغيريعني(الجناح)خفضببالوالدين(واللين)الرفقمعنىعنغئزالكريمالقرآنأنمعناه

(1)

(2)

(3)

.2/124المرسلةالصواعقمخصرينظر:

.2/241المرسلةالصواعقمختصرينظر:

الفصل.هذامن131-301-12و-128-12،-أكار-125-124الصفحاتينظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العربيةاللغةفيالمجاز/الأولالفصل؟82

معنىإنقلنابالمجازواعترفترجعت!ان،ذلكعنمحيدلكوليس.لهالموضوعةالألفاظ

:(للمؤمنينجناحك)واخفضومعنىالجانبأوالجنببهيقصدمجازيمعنىهناالجناح

قولهمعمىوكذلك.بهمورحيمأمعهمتيتأكن:ومعناهمجاز،أيضأوهو،(1)"لهمجانبكألن"

اليمنى،يدك"اضممأي122طه/9!وغترس!و:يمقتيضتآءمخرخ!اصكإكتذكؤآضحمتم!الو:تعالى

ؤآخعقىقهما!:تعالىبقولهالمرادوهو.(العضد"اليتحتالأيسرجنبكإلى()الكفبمعنى

لهماتذلليعني")و(الذليلجانبكلهما"ألنيعني124الإسراء/1(آلزخمؤمنآلذذجخاح

يبعدأنلأجلالدقيقالمعنىهذاعنللتعبيرالذلجناحواستعارالتواضعغايةلهماوتواضع

ويخقظة.يمئربأنهيشيرماأووالذيهمعاملةفيوالغلظةالكبرمظاهرمنمظهرأيالإنسان

فهوالجناحبلفظعنهالتعبيروأما،اللفظهذاإلاداللهليساللغةفيالجانبأووالجنب

الطيورفيالمخصوصالعضوغيرحقيقيمعنىلهليسالجناحلفظوكذلك،مجازيتعبير

بقيةعنبهالتحدثعندالمقصودالطائرجناحليتميزبالإضافةقيدلفظيمشتركوهو،عامة

والسفرللإنساناستعيرعداها،فيما(لغويو)مجازجميعها،في(لغوية)حقيقةوهوالطيور،

فيهاروعيقدالطائروجناحالإنسانجنببينالئهووجهالشبهوجوهمنلضربوالسرعة

الشبهووجهالطائر،منالجماحمكانهوالإنسانمنالجنبفمكانالجسممنالمكانقضية

جناحبينالثبهووجه،التحركأوالمسافةلقطعواسطةكليهماأنالطائروجناحالسفر،بين

صفاتهأشهرمنلأن،الحيوانبهذاالسيرفيالسرعةشبهتالعربأنالطائروجناحالسرعة

محسوسةصورةالعينأمامتشخصكيجناحآللسرعةفجعلت،المسافاتقطعفيالسرعة

.وجيزةمدةفيالبيدةالمسافاتجناحيهبحركةيقطعطائروكأنهاللسرعة

الحقيقةإرادةعلىتدذبماالتركيبفيوجودهاعند)البحر(لفظة:الثالثوالموضع

.زالمجاأو

السكوتيمكنلاما-أدثةرحمة-الجوزيةقيمابنعندنجدأنناذلكمنأغربولعل

أتينا:قفت!اذاحقيقةكانبنا،فهاقيالتخززيمئنا:قفت"إذا:يقولإذ،عنهوالإغضاءعليه

.350الجلالينتفسير:ينظر(1)

.414الجلالينتفسير:ينظر(2)

.4،3الجلالينتفسيرينظر:(3)

http://www.al-maktabeh.com



؟83والإثباتالنفيبينالمجازالئالث/المبحث

الأسدلنافعرضالسفرفيخرجنا:قلتإذاوكذلك،حقيقةكانعلمأ،منهفاقتبسناالتخز

فحماناالأسد،علىنزلناقلتفإذامنه،المرادفيبنفسهبينأكلامأكان،الطريقعلينافقطع

موضوعه،فيمستعمل،المعنيينلكلاموضوعوهو،حقيقةوكان،بنفسهبينأكانوأقرنا،

الاستعمالاتبعضفيالمجازيذغىحضىذلكبينقزقيفأقيسواءوالمقيدكالمطلق

.(؟)"اهضعبفيوالحقيقة

تجفليعلىتدذلاالنهاركشمسالواضحةلأمثلةاوبهذهالطريقةبهذهالمجازإنكارونقول

.(2)"أحسنعنهفالسكوتذلكالتزم"ومنالعنادعلىيدذوآنمافيهؤفيمأوالمجازفي

وتفسيرمجازيإسناد-تعالى-اللهإلىوالجداعوالكيدالقكرإسناد:الرابعالموضع

له.البلاغةعلماء

إطلاق"إنالمجاز:أهلمخاطبأوالخداعوالكيدالمكرلألفاظالجوزيةقتمضابنوتغز

المعنىفياستعمالهعلىتتؤقف-سبحانه-الرقيمنالمتضؤرالمعنىعلى-عندكم-المكر

الأولالنمطمنوهذا،إليهمبالنسبةحقيقة،إليهبالنسبةمجازيحينئذفهو،الخلقمنالمتضؤر

والخداعوالمكرالكيدألفاظإطلاقإن:الجوزيةقتمابنعلىالردفيفنقولالفساد")3(،في

إلىبالإضافةالألفاظهذهقتذتفإذا،العربعندالمعروفاللغويالمعنىإلامنهيفهملا

مكانه،فيالحقيضععدلحكيم-حكمتهتجقت-لأتهمجازفهي-وتقذسقتعالى-الله

لهغليعلىقادر-تعالى-لأنه-الحقيقةوجهعلى-ويخدعويمكريكيدإئاشأنهفييقالفلا

لأته،خلقهمعوالخديعةوالمكرالكيداستخدامإلىيحتاجفلاشاء،وكيفشاء،متىيشاءما

إلىحاجةغيرمنعبادهمنويخدعويمكريكيدبمنالعقوبةإنزالعلىقادر-ؤتعالىسمتحاته-

الحقيقيمدلولهافيالإنسانيستخدمهاالدوالوهذه،الحقيقيبمعناهاالدوالهذهاستعمال

الوصوليريدعندمافإئهلذا،وعلانيةجهرأيريدماكلفعلعلىالاقتداربعدمموصوفلأتا

.والخداعوالمكروالحيلةالخفاءطرقيستخدمغرضهإلى

(1)

(2)

(3)

.2/226،326المرسلةالصواعقمختصرينظر:

.213البلاغةأسرار:ينظر

.والعشرونالخامسالوجه2/248المرسلةالصواعقمختصر:ينظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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حلالالحروبفيالكيدأنوسمعنا:قال،(؟)خفيةفياحتيال"المكر::الليثقال

ؤممتملاارمات!كموإ!حتماؤركمو!:تعالىاللهقالحصام"الي(،حلالكلفيوالقكر

سميجزاء،-تعالى-اللهمن"المكر:بالتأويلالعلمأهلقاللم50/النملأ(!يثعروق!

فالثانية140/الشورىأ(فثلها!م!ئئةس!يئؤوجزئزأ!:تعالىقالكما،المجازيالمكرباسم

!قمق:تعالىقولهوكذلك،الكلاملازدواجسيئةشقتتولكتها،الحقيقةفيبسيئةليست

باسمشغيئولكته،بظلمليسوالثاني،ظلمفالأول9411/البقرةأ(قآغتدوأغقتهغثخكئمآغتدئ

.(3)"بهوجزاء،عليهعقاباثهليعلم،الذنب

1142النساء/أ(والوخدلمحهخآدتةمجئرعون!:تعالىقوله،القولهذامجرىويجري

لهمالمجازيأيلهم،الخادعهووالله،اللهيخدعونأتهمأنفسهمفييقدرون"أتهممعناه

ليأمكر"اللهم:الدعاءحديثمعنىفيقولهلأثيراابنعنمنظورابنونقل،(4)"خداعهمجزاء

لابأعدائيمكركألجق:والمعنى،أوليائهدونبأعدائهبلائهإيقاعاللهمكر:قال،بيتمكرولا

!إتهئمييهيدونيمدايؤأيمدكيذا!(:تعالىقولهفي-تعالى-اللهمنالكيدمعنىوكذلك،(5)"بي

همماويظهرون-"سبر-النبييختالونإنهمالكفار،به"يعني:الزجاجقال51،611/الطارقأ

.(6)"يعلمونلاحيثمناستدراجهملهم،-تعالى-اللهوكيد:قال،خلافهعلى

القكروقتذالمجاز،معنىعلىلاإيحمللا-سبحانه-اللهمنوالخداعوالمكرفالكيد

وكيدهممكرهمعلىاللهلأعداءالمجازاةمعنىعلىالجلالةاسمإلىبإضافتهوالخدا4والكيد

باشموخداعأومكرأكيدآالمجازاةهذهق!قتت،بهمالبلاءإيقاعالمجازاةوهذه،وخداعهم

تعالى:قولهمن-آدتةرحمة-الجوزيةقيمابنبهاحتخمامثلؤزدفإذا،للمقابلةالمجازيمكر

هذههروظاأوو/افعرلأا1(!حئنحمصرونآآئقؤئملأإم!رآلترئلآياضنم!رآلئهآنآم!وأ!
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المقابلةوجهعلىاللهإلىالإضافةلتحسينالآخرالمسمىتقديرفيتعينالمقابلةمنخاليالآية

آلمئفقينإن!:وقوله،51،611/الطارقأ(!ادميهيميأؤ!اذكنوديهيت)تهئم!:تعالىكقوله

لم.76/التوبةأ(1)(متهت!يينفآدئة!نصصوأ:وقوله2411النساء/أ(والوخدلمحهتمآدتةمجدعون

المخادعينالماكرينلهؤلاءتحذيرالآيةومعنى،كالملفوظوالمقذرمقذرةالمقابلةقلنا

الله،مكزيأمنوافلاكادوا،أوخدعواأومكرواإنأثهملهموانذارتعالىاللهلأولياءالكائدين

!فلآ:تعالىفقالذلكالآيةعقلتئميكيدأويخدعأويمكربمنعقوبتهإنزاليأمنوافلاأي

لمعنىاأنلىإ-آدئةرحمة-يةالجوزتيمبناذهبثم،(!ئخ!صرونآلأآئقؤمإم!رآدئهيئمامن

والآخر،معنويأحدهما:أمرينعلى"مبنيالألفاظلهذهالمجازأهلذكرهالذيالمجازي

الرتاثصافيجوزفلامذمومةومعانيهاالألفاظهذهمسمىأنفهوالمعنويفأما،لفظي

مجازأ،فتكونالمقابلةسبيلعلىإلاعليهتطلقلافإنها،اللفظيوأمابها،-وتقذستعالى-

يذمالمعانيهذهأنريبلا:فيقالالمعنويالأمرفأماجميعأ،الأمرينفيمعكمنتكلمونحن

المدحسبيلعلىتطلقتكادولاواستهزاء،وكيدوخداعمكرصاحبفلان:فيقالكثيرآ،بها

كلعنوتتقذسيتعالىمنحقفيمجازآجعلهامنغرالذيهووهذاأضدادها،بخلاف

الظلمإلىيرجعمنهافالمذموم،ومذموممحمودإلىتنقسممعانيهاأنوالصواب،وذمعيب

الذيهووهذاجميعأ،لهماأو،الظلمأوللكذبمتضمنألكونهيذمإنمامنهايذمفما،والكذب

(خف!مئنأإلأتحذعوئؤقاءاضنواوألديئلمدتةلمجدكون!:تعالىقولهفيكما،لأهلهتعالى-اللهذفه

وماالأصؤبأنيزيربأدتراضئاةيفولممنألتايىؤمن!:تعالىقولهعقيبهذاذكرف!نه،أو/البقرة9

!قآننهزكيف:تعالىوقولهوظلمآ،كذبآمنهمالقولهذافكان18البقرة/أ(بمؤيمنينلم

الألفاظهذهاستعمالغالبكانفلما،151النمل/أ(آئادقرتهتمشكيهتمغعتة!ا%

مجازأ،كانالذملغيرأطلقتفإذاحقيقتها،هوذلكأنالمغاللوننمنالمذمومةالمعانيفي

للكذبمتضمنأمضهاكانفما،ومذموممحمودإلىمنقسمةوأنها،الظنهذاخلافوالحق

فإنمحمود،ن!خفهوالقبيحعلىومجازاةوعدلبحقمنهاكانوما،مذمومفهووالظلم

إذاوذلك،وعدلبحقيخدعهأنلهالمجازيمنحسنوظليم،بباطليخادغإذاالمخادع

الجوزيةقيمابنأنفترى،(2)"آنسحعدلآوالاستهزاءبهالمكركانمتعديأظالمأواستهزأمكر

(1)

(2)

.والعشرونالخاصالوجه2/482المرسلةالصواعقمختصر:ينظر

والعئرون.الخام!الوجه2/248،249المرسلةالصواعقمختصر:ينظر
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اللغة،حولواستدارة،العبارةفيتراعأإلاالمجازمثبتيعلىالردفيتنرذلم-عنهاللهعفا-

وآخرحقيقيمعنىمنهالكلوالاستهزاءوالخداعوالكيدالمكر:يقولونالمجازأهلإنإذ

إلىإضافتهيمكنوالمجازي-سبحانه-اللهبحقيليقولامذمومالحققيفالمعنىمجازي

والمخادعينبالماكرينالبلاءوإيقاعوالخداعالمكرعلىالمحبزاءمعناهلأن-تعالى-الله

اللهإلىإضافتهمنمانعولاومستحسنجائزالمعنىفهذا،وكيدهمومكرهمخداعهمنظير

بحقكانفما،ومذموممحمودإلىتنقسمالألفاظهذهيقولالجوزيةقتموابنغؤجل-،-

فنقول؟المذهبينبينالفرقفمامذمومأكان،وكذببظلمكانومامحمودأ،كانوعدل

نأيريدلا-اللهسامحه-الجوزيةقتمابنأنالمذهبينبينالفرق:مذهبهيذهبولمنله

اللهعفا-نفسهأوقعثم،الواهيةالحججالتماسوراءالذهابإلىفاضطربالمجازيعترف

والكيدوالاستهزاءوالخداعالمكرتقسيملكأينمن:لهقلنافإذا،أضيقمسلكفي-عنه

علىتدلالألفاظهذهأنفيهانجدلاأمامنااللغةكتبوهذهومحمود؟مذمومقسمينإلى

التسميةفهذهعنهمسببلأنهمكرأ،المكرعلىالجزاءشقيالعلماء:قالوإنماأبدأ،المدح

الجزاءسميوكذلكسببهباسمالمسببتسميةيعنيالمسببية،علاقتهمرسلمجازهي

جزاكأ،بمثلهالعدوانردهووإنماالحقيقةفياعتداءآليسإتهإذاعتداءأ،الاعتداءعلى

عدؤ،علىإنسانمنوالكيدوالخداعالمكروقعإذاوكذلك،المرتكبالذنبباسمفسمي

أيضأالألفاظفهذه،وظلمهاعتدائهعلىجزاءبالعدوالهزيمةإيقاعوإرادةالحقوجهعلى

مكزوليسجزاءقكرلأتاحقيقيآلامجازيآوكيدأوخداعأمكرآفتسمىالمجازعلىتحمل

خذعةشقاها،(1)"خدعة"الخرب-ج!ه-:الكريمالرسولطقولالعلماءأوردولهذااعتدا؟،

بهالهزيمهإيقا4إتهاإلاالخداعسبيلعلىبالعدوإيقاعأكانتوإنالحربفيالخذعةلأن

الجوزيةقيمابنوتقسيمالمجاز،أهلمعفاللغة.وظلمهتعذيهعلىلهالجزاءمعنىعلى

منبهيتخفصطريقالتماسومحاولةاللغةحولاستدارةمنأكئرليس-تعالىأدلةرحمة-

تحف.طائللاالعبارةفينزاعمنأكثروليس)المجاز(،بمصطلحوالاعترافالإترار

عليه.ردئائمظاهر؟،خلافوالمرادبالشيءالتكلم:الخامسالموضع

لمإذاالتلبيسفيهيقعموضوعإلى-تعالىآدتةرحمة-الجوزيةقتمابنالإماموتعزض

)خدع(.مادة،العربلسانينظر:(1)
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ويعني،"؟يشبيتكقمأنيجوزلااللهبأنوحديثأقديمأالناس!صزخ"وقد:قولهوهوجيدأ،نتأقفه

اللهرسولوكلام:قالأنه-تعالىاللهرحمة-الافعيالإمامعنونقل...؟رهاظخلا!به

خلافبكلامه-سبحانه-اللهيعنيأنيجوزلا:المحصلصاحبوقولظاهر؟على-!فه-

اللهعلىجائزغيربهوالتكلممهملظاهرهغيرإلىبالنسبةاللفظإن:نقولأنولنا:قال،ظاهره

خبرمنمالأنه،تعالىاللهأخبارمنشيءعلىاعتمادلنايبقلم،ذكرتموهماصحولو...تعالى

علىالجوزيةقتمابنغفستثم...الوثوقينفيوذلك،ظاهرهغيربهالمراديكونأنويحتمللاإ

والأصل،-خييه-ورسولهاللهكلامظاهركانإذا:فنقولهذا"وعلىقائلأ:الأقوالهذهكل

قيمابنعلىالردفيفنقول،(1)"ألبتةظاهرهوخلافمجازهعلىيحملأنيجزلم،الحقيقةفيه

سبحانه--اللهأنوذلك،خلافهعلىالاكئربل،الرأيهذايرونالعلماءكلليس:الجوزية

كلامفيأنثبتفإذابعضأبعضهمخطابفيمسلكهموسلكالعرببلسانالعزيزكتابهأنزل

هذاعلىوتراكيبهألفاظهاشتملتقدالكريمالقرآنيكونأنبدفلا-ثبتوقد-مجازأالعرب

ذلك،جوازعدمادعاءيمكنفكيفالظاهرخلافهوالمجازكانولما،أساليبهممنالأسلوب

ينحصر.يكادلاماالدامغةوالأمثلةالشواهدمنذكرناوقد

كانفإنظاهرهعلى-!ت-اللهرسولكلامأن-ألثةرحمة-الشافيإلىبح!نيماوأفا

كفه-!يلا-اللهرسولكلاتمأنأراد!ان،معهنختلففلا،الصفاتفي(ظاهره)علىبالمراد

الصفاتأخباربظاهرمرادهأنوالغالب،إليهالقولهذامثلننسبأننستطيعفلاظاهرهعلى

غير.لا

والؤخدلمحهتم(آدتةيخدعون!:تعالىقولهيحملأنأيجوزالمحصللصاحبونقول

نأأم-تعالى-؟اللهإلىالجداغيضافأنيليقوهل،الخداعحقيقةعلى1142النساء/أ

خذععلىالمجازاةبهمقصودمجاز،-وعلاجل-حقهفيالخداغإننقوذ:أنالصواب

يتكأبأنالأحرىوهوالظاهر،خلافوهوأليقوهذا،سببهباسيم4الجزاق!قيئ،المخادعين

مذمومإلىالخداعتقسيمإلىالرجوعتريدونأم.المواضعهذهمثلفيالتفسيرفيعليه

بينالفرقفيكونمذمومفهووكذببظلمكانوما،ممدوحفهووعدلبحقكانفما،وممدوح

بالمجاز،الإترارمنللتخلصالتمستمطريقأأنكمأيضأالفرقويكونالعبارةفينزاعالتفسيرين

.2/4،2المرسلةالصواعقمختصرينظر:(1)
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واحدحقيقيمعنىفيهابل،مذموموخداعممدوحخداعفيهاليساللغةفإن.هيهاتولكن

الحرب:قيلفإذا،المذمومالحقيقيالخداعمعنىغيروأرادتتخؤزتالعربلكن،للخداع

علىومجازاتهبالعدوالهزيمةإيقاعكيفيةفيوتفكيرللأمرتدبيرعمليةهنافالخداع،خدعة

،وعدلحقتدبيرهوالتدبيرهذاأنزدنافإذاويذتر،ؤيقكريحتالأنللإنسانبدفلا،عدوانه

فيحسنإليهترتاحالنفسأنتجزتمفلاحق،غيرمنبالعدووالإضرارالظلموجهعلىوليس

النفسيةالراحةهذهتجدكماوظلمهعدوانهعلىجازاةأي،لهوكادبيدؤ؟قكزفلان:يقالأن

!ؤيخكرون:تعالىوقوله2411النساء/أ(ومموخدكهتمأدثةلمجدلمحوق!:تعالىقولهتلاوةعند

الحقيقيوالمكروالكيدالخداعمعنىعنبعيدأ031/الأنفالأ(آتضحرينخثزؤ1لتةألتةقلغكز

وعلاشأنةوعر-غ!ؤحل-الخالقبالرلمحتيليقفكيف-شأنهصغيرعلىبالمخلوقيليقلاالذي

عليه.والتنبيهعندهالوقوفأردنامافهذا،دونهوالأفكارالأقدارسواميوانحطت،قدرة

يم.تعالىرخمةآدلة-الجوزيةقيمابنفيهاوقعأخرىأوهام:السادسالموضع

علىبناهاأخرىأوهايمفيوقع-تعالىآدلةرحمة-الجوزيةقيمابنفإنفحسبهذاوليس

"إنه:-فعاللهعفا-قولهفمنها،موهومةمغلوطةمسالكمنهااستنتجلكنهصحيحةمقدمات

بالكتبتكلموأنه،حقيقةمتكلم-تعالى-اللهأن-خيو-الرسولدينمنبالاضطرارعلمقد

فهذهانتهاء،ولالهابتداءلاوكلامهوغيرها،،والقرآنوالإنجيلكالتوراةرسلهعلىأنزلهاالتي

تققهاثم،لمعالب-سبحانه-يضعهالممنهامرادهعبادهوفهمبها،اللهتكلمالتيالألفاظ

غيرها.إلىعنها

دعوىنتصؤرفكيفالمخلوقينلأوضاعتابعألألفاظابتلك-سبحانه-تكفمهكانولا

الألفاظأنوأقاعليها،نوافقهصحيحةكلهاالمقدمةفنقول،(1)"؟-سبحانه-كلامهفيالمجاز

عنهانقلهاثملمعانسبحانهيضعهالممنهامرادةعبادةوفهمبها،-سبحانهالله-تكفمي!لا

للمخلوقينكلامهمعانيألهمئمكلامهوضعؤتعالىس!تصانهاللهأن:وصوابهنظر،ففيهغيرهاإلى

منزهلأئهغيرهإلىمعينلمعنىالموضوعةالكلمةينقللمسبحانهولكنهمعنىلهاكلمةفكل

بإزاءالموضوعةالألفاظنقلواالذينهم-اللغةأهل-العربإنبلذلكإلىالحاجةعن

ذلكغيرأوأدقأوأجملأوأخصرأوأبلغالمجازكونبسببأخرىمجازيةمعانإلىمعانيها

.والثلاثونالرابعالوجه2/652المرسلةالصواعقمختصر:ينظر(1)
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حقيقيالأول:معنيينالعربعندالمجازلألفاظأنيعلم-سبحانه-وهو،الأغراضمن

ذلكاقتضىبعضأبعضهمخطابفيمسلكهموسلكبلغتهمكتابهأنزلفلما،مجازيوالثاني

،المجازيمعناهافيومستعملةالحقيقيمعناهاعنمنقولةالمجازيةالقرآنألفاظتكونأن

يحتاجلا-غ!ؤصللأنه-غيرهاإلىنقلهاثملمعانوضعها-تعالى-اللهأنيعنيلافهذا

.(1)"المخلوقينلأوضاعتابعأالألفاظبتلك-سبحانه-تكلمهكان"ولا:قولهوأما،ذلكإلى

سبقهمع-سبحانه-ولكنه،وتوسعاتهمالمخلوقينأوضاعسابقاللهكلامإنصحيحفنقول

يعلم-تعالى-لأنه،الكلامفيوسننهمالقولفيطريقتهموعلىبلغتهمأنزلهلأوضاعهم

جلت-فهو،وأوضاعهملكلامهمسابقأكانوإنفكلامه،سيكونوماكائنهووماكانما

فيوتوسعاتهمالمخلوقينلأوضاعتابعآ-!يه-محمدنبيناعلىالمنزلكلامهجعل-حكمته

التوسعأساليبدامتفماومتبوعتابعقفميةوليستوتجوزتوسعقضيةالقضيةلأن،الكلام

ولنتأمل،لأساليبابهذهالعزيزكلامهنزلوقد،العربأوضاعمنفهي،عربيةالكلامفيوالتجوز

الىآلظلمئفينألاس!لخيجإثثكآنزئتةتر!عئب!ا:تعالىلقا،ذلكعلىبرهانآلآيةاهذه

موضوعةمنهاكلمةوكلالقديمكلامهمنجزءهيالعزيزةلألفاظافهذه،11/إبراهيمأ(ألنؤيى

والنور()الظلمات!الألفاظبعضىستنقلالعربأنيعلم-سبحانه-ولكنهبإزائهالمعنى

)الحقيقيالأسلوبينبكلاكلامهفأنزل)الحقيقي(الأصليبالمعنىصلةلهآخرمعنىإلى

غيروعلىالعربألفاظبغيركلامهينزلأننتصورفكيف،كذلكالأمركان!اذا(والمجازي

لإيصاللألفاظاهذهاستخدمالكريموالقرآنأوضاعهموالأوضاعألفاظهمفالألفاظ؟عادتهم

تابعفهوبلغتهمنزلوكما،كافةالناس!الىخاصةالعربإلىبهاونواهيهتعالىاللهأوامر

منكانفلمابهاالتفاهممنواعتادوهلغاتهممنألفوهبماخاطبهمسبحانهوالربلأوضاعهم

لهمليحصلالأسلوبينبكلاكلامه-سبحانه-اللهأنزلوالمجازالحقيقةبينهمفيماخطابهم

.والبيانالفهم

:أخيرةكلمة

اللهرحمةعليهما-الجوزيةقيمابنوتلميذةتيميةابنالإسلايمشيخالإمائمكان!اذا

تطيرهماوجهاتتئبتولمالكريمالقرآنفيالمجازإنكارفيالتوفيقفاتهماقد-تعالى

.والثلاثونالرابعالوجه2/652المرسلةالصواعقمختصر:ينظر(1)
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العربيةاللغةفيالمجاز/الأولالفصل؟95

ماكلفيالدقيقةالعلميةوالمحاورةالسليموالتوجيهالدقيقوالبحثالصائبالتحقيقأمام

عظيمأتوفيقأالشريفالشرعمسائلمنأخرىأمورفيؤققاقدفإتهماآراءمنلهماعرضناة

وإقامةشريعفوإثبات،اللهدينننضز؟منهذاغقيهمافيلقاالآفاقفيصيتهمابسببهطاز

عندفاعأبهقاماعمليكلمنهماوتقئلعنهما-تعالى-اللهفرضي،رسالتهوتبليغحدوده

جدير.وبالإجابةقديريشاءماعلىإثهالجزاء.خيربهوجزاهما،الحنيفالدين

فيالمجازإثباتفيالبلاغهأهليمذهصتفيهذهبتالذيالكلاتمهذاأختمإذوإئني

ةئ!لاوفيالكريمالقرآنوفيالعربلغةفيلهالمنكرينمذهبعلىوتغليبهالكريمالقرآن

منهيدخلون،لأخرىاوالفزقوالمرجئةوالمعتزلةللجهميةبابأأفتحأنبذلكأريدلاالمطفزة

والفلالاتالبدعمنذلكإلىوماالحسنىوأسمائهالعلياصفاتهوإنكار،اللهشريعةلتعطيل

آمضت":-تعالىأدلةرحمة-الشافعيلإماماقال!كماوأقول،الفصلهذاأثضاءفيذكرناهاالتي

مرادعلى،اللهرسولعنجاءوما،اللهبرسولوآمنت،اللهمرادعلى،اللهعنجاءوبمابالثه

إثبا!بفيالجهذوأفرغتالذهنأعملتلكئنيأحيد،ولاعنهأخرجلا(1)"-هف!-اللهرسول

أساليبجميعبرصدلغتهافيالعربمذهبعلىهذاكتابيفيف!يرتالحقأتهرأيتما

والنقديةوالأدبيةاللغويةالمصادرمنعليهالوقولهتاستطدتبماالكريمالقرآنفيالمجاز

بهمالجهذهذافإن،الفنهذافيالمتخضصينالأساتذةتوجيهمنبهانتفعتوبماوالبلاغية

إلاوالتسديدالتوفيقوماالرشاد،سبيلإلىالهاديهو-شتحاتةؤتغالى-واللهوأثمز،طات

تعالى.اللهعندمن

.6،المدنيةالرسالةينظر:(1)

http://www.al-maktabeh.com



*يف*يف!حميف*يف!بهب!*:ىب!*:ي!*ننك!ح:ي!يفي!ىبؤ!!جةك!يجني!!بة!*يف*:ي!":ه!!جني!

!بم!
88
77
88
مم!7

8ة
بمه7

88
77
88
77
88
7ء
88
77
88
77
88

الثانيالفمل7 8
77
88
7

الكرجالقرانفيالعقليالمحاؤء
7.
8
7

والأمثلةواووقات71 ..حلط!مملآ!!

88
77
88
77

!رالمتقدمينعندالعقلىالمحاز8
7."

88
77
88
77
88
77
88

بم!

88
77
88
77
88
77
88
77
88

*يف*:هك*:هك*:هك*:هك*ننك*:هك*يف*يف*يف!حم:هك*ننك*ننع*ننع"ننع*:*"ننك*يف

؟9؟

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



بلاغيآ.مصطلحآالعقليالمجازعن:موجزةنبذة

التركيبطريقعنفيهالمجازيقوموإتماالمفردةاللفظةفييكونلاالمجازمنالنوعهذا

وألعلاقة،لههوماغيرإلىمعناهفيماأوالفعلإسناد:البلاغةعلماءعندوتعريفهالإسنادأو

سببيةأومكانيةأوزمانيةأومفعوليةأوفاعليةإماوالعلاقة،الحقيقيالإسنادإرادةمنمانعةقرينة

مصدرية.أو

للمفعولالمبنيبإسنادأوالمفعولإلىللفاعلالمبنيبإسناديكونالمجازيالإسنادفهذا

.مصدرهأومكانهأوزمانهأوسببهإلىالفعلبإسنادأوالفاعلإلى

فيهالتصزفلأنعقليأ()مجازأتسميته:فمنها،متعددةتسمياتالمجازمنالنوعولهذا

الحنينبيو)سار(إليكالشوقبي)أتى:كقولهماللغةجهةمنوليسالمتكقمجهةمنيكون

للفعلفاعلأالشوقيكونأنعقلآيجوزلاالجملهذهففي(المدينةالأميرو)بنى(لقائكإلى

!ائما،بمفردهالمدينةبنىالذيهوالأميروأن)سار(للفعلفاعلأيكونالحنينوأن)أتى(

فيسببوالحنين،تحبمنإلىبكالمجيءفيسببفالشوق،سببهإلىالفعلإسنادجرى

إسخادفيفالتصرفبأمرهالبناءجرىإذالمدينةبناءفيسببوالأميرتريدمنلقاءإلىبكالسير

الإسنادهذامثليخؤزلاوالعقل،المتكلمطريقمنجرىالحقيقيالفاعلغيرإلىالفعل

21الزلزلة/ا!أئقالها!آلأزض!وآخرجتى!:تعالىقولهومثلهمجازهعلىبلحقيقتهعلى

هذهفألفاظ.-شأنهتجل-اللههوالحقيقةعلىوالمخرج،الأرضإلىالأثقالإخراجأسند

-الإخراج-الفعلأسندالذيهوالمتكقمإنيقال!اتما،اللغةفيحقيقتهاعلىجاريةالآية

منالنوعهذاوشقيئ،اللغةجهةمنوليسالمتكلمجهةمنعقليفيهفالتصرف،الأرضإلى

؟و3
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجازالئاني/الفصل؟49

الفعلفإن،الحقيقيفاعلهغيرإلىالفعلأستذالمتكلملأن(الإسنادي)المجازبالمجاز

إليه.مسند(و)الأرضمسند،الكريمةالآيةفي()أخزتجت

اللهإلىالأثقالإخراجي!تذأنالأصللأنمجازيإسنادالآيةفيالإسنادوهذا

فيسببالأرضلأنمجازيأالإسنادشضيئالأرضإلىالإخراجأسندفلما-سبحانه-

الإخراتخ!.

منمكؤنالتركيبلأن(الإسنادي)المجازبأيضأالمجازمنالنوعهذاوشقي

)المجازبأيضأشقيئو،إليهمسندالظاهرفيوالفاعلمسند،فالفعل(إليهو)مسند)مسند(

الذيالفاعلمنحصل)أخرتجت(الفعلبأنالظاهر-في-خكتمالمتكلملأن(الحكمي

التيهيالآيةألفاظظاهرفيالأرضلأن()الأرضوهوالكريمةالآيةفيالفعلإليهأسند

إليها.الأثقالإخراجبنسبةحكم

للآخر،الطرفينأحدإثباتفيلحصوله(الإثباتفي)المجازبأيضأالمجازهذاوشقي

،الأرضإلىالإخراجفإثبات،لهمثت:(و)الأرض،مثبتالآيةفي(الأثقال)إخراجأنيعني

فالتسميات.للآخرالطرفينأحدإثباتالظاهرفيللأثقالالمخرجةهيالأرضكونوإثبات

السكاكيزمنمنذالبلاغةعلماءلسانعلىالجاريةوالتسميةواحد،معناهافإناختلفت!ان

أولأالتسميةهذهكانتوإن،(العقلي)المجازبتسميتههيالآن!الى-تعالىأدثةرحمة-

الفصل.هذاعنوانكانوبها،-ثوابهتعالىاللهأجزل-الجرجانيالقاهرعبدللإمام
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المتقدمينعندالعقليالمجاز

البلاغي:حلط!مملاهذاوتحديدبيانفيالعلماءجهود-أ

.(ـه؟08)تسيبويهأولآ:

الأمثلةمنأكئرنجدفلنالمتقدمينعندالمجازمنالنوعهذابداياتنسشقصيعدناإذا

قالوالاختصارالاستخفافلغرضالكلامفيالسعة:بعنوانإليهمشيرةوهناكهناالمبثوثة

(را!ئلوآآلئليضكر!تل:تعالىقولهلاستخفافواالكلامسعةفيهذاجرىأماومثل":سيبويه

اتساععلىجاء"ومما:وقال،(1)"امهيفالمكرلكنيمكران،لاوالنهارفالليل،133أسبأ/

أهليريدإثما،281/أيوسف(اه!يف!تاآلثئآتقريةؤشل!:تعالىقولهلاختصارواالكلام

.(2)"الطريقأهلتطؤهم!اتما،الطريقتطؤهمفلانبنو:كلامهممنذلكومثل...،القرية

علاقاته،بينتمييزغيرومن،يسميهأنغيرمنالعقليالمجازأمثلةيوردسيبويهأنفترى

،مجازهمنالكلامحقيقةوبيانللمعنىسيبويهشرحخلالمنالتجوزوجهللقارئيتبين!انما

الذكرالمارة،33سبأ/لآيةمشابهةالمجازأساليبمنالنوعلهذاأخرىأمثلةسيبويهأوردثم

الخنساء:قولعلىتعقيبآجعلها

(1)

(2)

!إذبارإقبالمفإتماهيأذكزتإذاحتىزتغتماتزتع

.8،108و/أالكتاب

.1/108،109الكتاب

؟و5
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والأمثةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل؟كاو

وليلك،صائمنهارك:كقولك،الكلامسعةعلىفجازوالإدبار،الإقبال"فجعلها:قال

:(نويرةبنمتمم)وهوالشاعرقولذلكومثل،قائم

فأؤتجعاأصاتمقاتجرتجولاهايلثتتأبينندهيريوماتغفيري

واستخفواالسعةعلىجازولكنه،تجرتجبذفيردهريوماأراد:واتما،الجزعدهزةتجغل

.(؟)"واختصروا

قولوهو(قائموليلكصائم)نهارك:قولهمعلىالشعرمنآخربيتآأيضأسيبويهوأورد

جرير:

بنائيمالمطيئليلوماونصبىز!لافيغيلانأتميالمينالقد

.(2)"بعفالاسمالليلجعلهذاكلفي"فكأته:قال

.هـ(02،ت)ءاالقز:نيأثا

611/البقرةأ(يحزتثتمفماربحت!:لآيةاعلىتعليقهفيالقراءعندوجدناهماذلكومثل

بيعك،ربح:العربكلاممنوذلكالتاجر،يربح!اتماالتجارةتربحكيف:القائلقال"رئما:قال

معناة،قغقي،التجارةفييكونانإتماوالخسرانالربحلأن،بذلكالقولفحسن،بيعكوخسر

وإنما،لم12أمحمد/آلأقر(تاذاعزتم!:اللهكتابمنومثلهنائمليلهذا:العربكلاممنومثله

")ر(.للرجالالعزيمة

المعنىومفسرأشارحأالمجازأساليبمنالنوعهذامنأخرىأمثلةعندالقزاءووقف

فيالعربمذاهبمنمذهبأئهعلى!ائمافيه،العلاقةنوعأواسمهإلىإشارةدونمن

"جعل:قال811إبراهيم/أ(يؤرعاعنيفي!:تعالىقولهففي،الاتساعلغرضتستعملهالكلام

نأإحداهما:جهتينعلىجائزوذلك،للريحالعصوف!اثما،إعرابهفيلليومتابعأالعصوف

(1)

(2)

(3)

.16و/االكتاب

.1/80الكتاب

.13،/1الطريتفسيهر:ينظر،للآيةتفسيرهفيالمذهبهذاالطبريوذهب،1/41القرآنمعاني
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؟9،المتقدمينعندالعقليالمجاز

يوم:تقولأنالمجازفمن،تكونفيهالريحلأنبهيوصفاليومفإنللريحكان!انالعصوف

بعضهم:أنشدنيوقدحار،ويومبارد،يوم:تقولكما،عاصف

(آ!مشويومأغيمتن)يومينن

.(؟)"امهيفالغيميكون!ائما

أساليبضمنتندرججميعأوهيالكلامفيالاتساعلهذاأخرىأمثلةالقزاءوأورد

"والمكر:قالا33اسبأ/(وآلتهارآلتليمكرتل!م:تعالىقولهفمنهاوعلاقاتهالعقليالمجاز

إلىالفعلنضيفأنيجوزوقدوالنهار،بالليلمكركمبل:المعنىإتماللنهارولالفيلليس

الفعلتضيفثم،قائموليلكصائمنهارك:تقولالعربلأنكالفاعلينويكونانوالنهارالليل

،القومعزمهإنماالأمر،وعزم،ليلكنام:تقولكما،للآدميينالمعنىفيوهووالنهارالليلإلى

.(2)"العربفتتعبهمعناهيعرفممافهذا

.(ـه6،2)تقتيبةابنثالثآ:

غيرمنالعقليالمجازأساليبمنالنوعلهذاأمثلةفذكرالسبيلهذافيقتيبةابنوجركط

علىطعنأوالمجازأنكرمنعلىبهاراذأالأمثلةهذهذكر!اثما،علاقاتهبينيمتزأوي!قيهأن

علىوأدلهاجهالاتهمأشنعمن"وهذا:قالكذبالمجازأنبعضهملزعمبهالكريمالقرآن

كانباطلأ،الحيوانغيرإلىينسبفعلوكلكذبأالمجازكانولو،أفهامهموقلةنظرهمسوء

ورخصالجبلوأقامالثمرةوأينعتالشجرةوطالت،البقلنبت:نقوللأنافاسدأ،كلامناأكثر

تعالى:ويقول،عليهيعزموإتما121أمحمد/آلأقر!وقاذاعرتم!:يقولتعالىواللهالسعر،

.(3)"اهيفيربح!انما611/البقرةأ(يحرتهخفمارلمجت!

آقرمنعاصمآتيؤم!لا:سبحانهكقوله،الفاعللفظعلىالمفعوليجيءأن"ومنه:وقال

يأ،16/الطارقأ(دايقتايحن!:تعالىوقوله،أمرهمنمعصوملا:أي،143أهود/(آدئو

(1)

(2)

(3)

.،4،،2/3القرآنمعاني

.2/363القرآنمعاني

.ووص،القرآنضكلتأويل
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل؟98

آوتتم!:وقولهبها،مرضيأي1،/القارعة،12الحاقة/9(راصتؤعثز!في:وقوله،مدفوق

(متجرةلتهارآايةةوجعفآ!:لهقووفيهمونأمأ:يأ761/لعنكبوتا1(ايخاةحرماجغفتاآئآترؤأ

الجرمي:وعلةابنقال،كاتموليسزنائمليل:تقولوالعرببها،مبصرآ:أي211الإسراء/أ

فاجرأحمصقاليوتمبأنغيمتأثائجأتترىالخيلرأيثولما

.(1)"فيهمفجورصدب،يوم:أي

.هـ(582)تالمبرد:رابعأ

الشاعر:قولأوردإذالمبرد،عندأيضأوجدناذلكومثل

يخقليوغقديطالههاتئمكرهأقرؤود؟تيقهفيبهخقلت

ومن،المرأةأرادفإتما""مزؤودةنصبفمن،الفزعوهو،؟ؤزذات:يعني:مزؤودة:قال

مكر!تلغؤجل-:-اللهقالفيها،يفزعلأته،فزعذاتالليلةوجعل،الليلةأرادفإنهخفض

جرير:وقالوالنهار،الليلفيمكركم:والمعنى،313أسبأ/(وآلت!ارآللي

بنائيمالمطيئليلوماونمبىز!لافيغيلانأئميالمينالقذ

.(2)يققوتجفى،لتليفناتم:آخروقال

أساليبمنالنوعهذابيانفيودورةهـ(47؟)تالجرجانيالقاهرعبد:خامسأ

.المجاز

عند-العقليالمجازفييدخلمما-غيرهاأوبعضهاأوكلهاالأمثلةهذهوتكررت

(1)

(2)

(3)

.822،922ص،القرآنمشكلتأويل

.1/79والأدباللغةفيالكاكل

.1/334والأدباللغةفيالكامل
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؟99المتقدمينعندالعقليالمجاز

أحدآلكن،(5)رشيقوابن(4)الرضيوالشريف،(و)فارسوابن(2)ينجوابن،(1)الآمديوعند

فحسب،مجازأنهإلىوبالإشارةبالأمثلةاكتفوابلالاسمبهذاالعقليالمجازيتمتملممنهم

الذيهوفإنه-تعالىآدتةرحمة-الجرجانيالقاهرعبدإلىالتسميةهذهفيالفضليرجع!ائما

اللغويالمجازعنقضقهالذيوهو،(العقلي)المجازعنوانالمجازمنالنوعلهذاوضح

علىمجازأالكلامفيأن"فاعلم:قالإذبذاتهقائمأنوعأومتزة،والاستعارةالمرسل:بنوعيه

متروكةالكلمةوتكون،فقطالكلمةعلىيجريحكمفيالتجوزيكونأنوهو،السبيلهذاغير

والمثالتعريضولاتوريةغيرمنومرادآ،نفسهفيمقصورآمعناها،ويكونظاهرها،على

فماقيمحت!ال!:تعالىوقولهقضي،وتخفى،ليليونام،قائموليلكصائمنهارك:قولهمفيه

:الفرزدقوقول،611/البقرةأ(مجرتهتم

الملايخمفيمخبوطةولامجلاطأتكنلمالمسامعفيخروقسقاها

أحكامفيولكنالألفاظوأنفسالكلمذواتفيلاولكنكلههذافيمجازأترىأنت

صائمنفسفي،قائموليلك،صائمنهارك:قولكفيتتجوزلمأنكترىأفلاعليها،أجريت

لفظةفيالآيةفيالمجازلي!وكذلك،والليلالنهارعلىخبرينأجريتهماأنفيولكن،وقائم

ليس،(خروق)سقاها:قولهفيالحكموهكذا،التجارةإلىإسنادهافيولكننفسها،()ربحت

منهاشيئأترىلاأنكترىأفلا،الخروقإلىأسندهاأنفيولكن)سقاها(نفسفيالتجوز

ولا،الصومغير)صائم(بيردفلم،وحقيقتهوجههعلىلهوضعالذيمعناهبهأريدوقدإلا

)سالت(بأريدكما،السقيغير()سقىبولا،الربحغير()ربحتبولا،القيامغير()قائمب

.(6)"السيلغيرالأباطح(المطيبأعناق)وسالت:قولهفي

(1)

(4)

(5)

(6)

.1،612و1/561،1لموازنةا:ينظر

.2/644،744الخصائص:ينظر

.602،012،022،832ص،الماحبي:ينظر

.3،1،726،344ص،البيانتلخيص:ينظر

.26،/1العمدة:ينظر

.22،822لمصالإعجاز،دلانل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل002

فيهبحثإلي(البلاغة)أسراركتابهفيبالتفصيلالمجازأساليبمنالنوعهذاتناولثم

قفذإذخذأ،لهوضمغأنإلىفيهانتهىوافيبعرضيىاللغويالمجازعنوميزهالنوعهذادقائق

،الإثباتعنالحديثفيهأطالواللغويالعقليالمجازبينالفروقعلىبالكلامالحدلهذا

الإثباتفيالمجازدخولضلمسألةغزثم،(؟)إليهوالمسندالمسندأو،لهوالمثبت،والمئبت

معآوالمثبتالإثباتفيالمجازدخولأو،الإثباتدونالمثبتفيدخولهأو،المثبتدون

اللغويالمجازعنمميزةالأربعالعقليالمجازصورالوافيالعرضهذافيتوضحتبحيث

الأوليعضي،مختلفينكاناأومجازيينكاناأولغويتينحقيقتينالعقليالمجازطرفاكانسواء

البلاغةعلماءعندالأربعالمجازصورمنمعلومهوكمابالعكسأومجازوالثانيحقيقة

المتأخرين.

المسنددونالمسندفيالمجازدخولأعنيالمثبتدونالإثباتفيالمجازدخولفمثال

الشاعر:قولإليه

تكو.نحيثفوقنفسيوأنشزنمفارييالفراقيإداموشي!ت

الآخر:وقول

ا!ت!ث!يئوقزاهـقذا؟كأالكبيزوأفتىالفمغيزأشات

عنأزيلالذيوهو،اللياليولكرللأيامفعلآالشيبإثباتفيواقع"المجاز:قال

نأ-فعلأالثيبإثباتأعني-الإثباتهذاخقمنلأن،فيهيكونأنينبغيالذيموضوعه

وقد-سبحانه-القديملغيرفعلأالثيبوجوديصحفليس،تعالىاللهأسماءمعإلايكونلا

غيرولا،الثبلا،بوجهفعللهيثبتلاماوذلكواللياليالأيامإلىترىكماالبيتينفيأشيذ

قلت:إذاوهكذا،ترىكماموجودوهو-الشيبلأنهمجازفيهيقعفلمالمثبتوأما،الشيب

لأن،(إليه)المسندالمثبتدون)المسند(الإئباتفيفالمجاز،لقاؤكوشزنيالخبر،شزني

.32صهإلى613صمنالبلاغةأسرار(1)
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20؟المتقدمينعندالعقليالمجاز

دون()مسندهمثبتهفيالمجازدخلماومثال،(؟)"حقيقتهعلىحاصلوهوالسرورهوالمثبت

آلتايه!(لمحوءفى!غيلؤراتهروجعتشاقآخصئتئماقئتا!آؤمنكان:تعالىقوله(إليه)المسندثباتهإ

والحكمةوالهدىالعلمجعلأنعلى-أعلموالله-المعنىأن"وذاك:قاللما22/الأنعام1

لم52الشورى/أ(آقيتايمنروحاالضك1ؤضتآ!يهذلك:تعالىقولهحدعلىللقلوبحياة

الهدىأنإلىينصرفلأته،حقيقفعلىفواقعالإثباتفأفا،الحياةوهوالمثبتفيفالمجاز

:-غ!ؤجل-قولهذلكفيالواضحومن،عندهمنوكائناللهمنفضلوالحكمةوالعلم

،31و/فصلتأ!وآتخؤتى+لمخىهاا!خآآلتزىان!:قولهو،91طر/فاأ(مؤ،تهاتغدلأزض!آبهاتي!خآق!

والأنوارالنباتمنفيها-تعالى-اللهيظهرهبماوبهجتهاونضرتهاالأرضخضرةجعل

حياةليسماجعلحيثمن،المثبتفيمجازآذلكفكانلها،حياةالصنعوعجائبوالأزهار

دثهفعلألهمثلآالحياةضربلماإثباتلأنهالحققة،فمحضالإثباتنفسفأما،التشبيهعلى

الرجل"قولمعأ:ومثبتهإثباتهفيالمجازدخلماومثال،(2)"ذلكمنأحقحقيقةولا،تعالى

الحاصلةوالمسرةالأنسجعلفقد،ونحوهوشزتنيآنستنييريد:،رؤيتكأحيتني:لصاحبه

المتنبي:قولبهوشبيه،الحياةلتلكفاعلةالرؤيةجعلثمأولأ،حياةبالرؤية

ؤالخذاالتت!ئمئحييماؤتقئلؤالقتاالضؤاليمالقاذتهؤتخيي

فعلآالحياةأثبتثم،لهقتلآالعطاءفيوتفريطه،المالفيحياةوالوفورالزيادةجعل

أهلك:قولهموهوآخرونو4منهما،يصحلاالفعلبأنالعلممع،للتبسمفعلأوالقتلللصوارم

والدرهمللدينارفعلأالهلاكأثبتثمالمجازعلىهلاكآالفتنةجعل،والدرهمالدينارالناس

")و(.فاعرفهيفعلانمماوليسا

عنالعقليالمجازبهايتميزالتيالقاعدةقررالجملةفيالمجازلمداخلعرضهوبعد

فيالمجازدخولبينالفرقفيالمنهاجلكتبينقد"!اذ:فقالواضحبشكلاللغويالمجاز

أتافاعلمالجميعفيالصورةؤعيرقتينتظمهما،أنوبينالمثبتفيدخولهوبينالإثبات

(1)

(2)

أ3)

.023ص،البلاغةأسرار

.132ص،البلاغةأسرار

.و123،22صر،البلاغةأسرار
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/اثانيالفصل202

ثم،(؟)"اللغةمنمتلقىفهوالمثبتفيعرض!اذا،العقلمنمشلقىفهوالإثباتفيوقعإذا

أخرجتجملةكلأن"وحده:فيهقال،العقليللمجازحدوضعإلىذلكمنالقاهرعبدانتهى

القاهرعبدوعاد،(2)"زاجمفهيالتأويلمنلضربالعقلفيموضوعهعنبهاالمفادالحكم

وأالظندابريقطعكياللغويوالمجازالعقليالمجازبينييفزقآخرموضعفيالجرجاني

اللغةطريقمنمجاز:ضربينعلىالمجازأن"واعلم:فقالبعضهميعتريقدالذيالشك

مجاز)اليد(كقولنا:المفردةالكلمةبالمجازوصفنافإذا،والمعقولالمعنىطريقمنومجاز

علىأجريناهحكمآكانالمعروفبالسبعليسماوكلالإنسانفيمجازو)الأسد(،النعمةفي

لهوقعتالذيأصلهاباللفظةجازقدالمتكفمأنأردنالأتا،اللغةطريقمنعليهجرىما

وملابسةلصلة!اما-الاستعارةبهويعني-تشبيهأإقاذلكغيرعلىوأوقعها،اللغةفيابتداء

بالمجازوصفنا"ومتى:قالثم،"-المرسلالمجازبهويعني-(و)هنعنقلهاوماإليهنقلهامابين

حيثمنللجملاللاحقةالأوصافأنوذلكاللغةدونالمعقولططريقمنمجازأكانالجملة

فعلإسنادهوالتأليفلأنواضعها،إلىلنسبتهاوجهولااللغةإلىردهايصحلاجملهي

عنخبرأ)ضرب(يصيرفلاالمتكلمبقصديحصلشيءوذلكاسمإلىاسمأواسمإلى

لناويبرهنالأمثلةيردفوظل،(4)"هلفعلأالضربإثباتقصدبمنبل،اللغةبوضمع)زيد(

،(الربيع)ؤلئيأو،(الؤشيئالربيع)فعل:قولهمففي،واللغويالعقليالمجازبينالتفريقوجه

جهةمنأمالعقلجهةمنمجازمنهماكلآأنأفيكال:قالبالأسد(الشجاعالرجلو)وصفهم

لإثباتموضوع()قغلأنوذلك،متساويينظننتهماواننرقأبينهماأن"فالجواب:قال؟اللغة

وأما،العقلإلىوتعيينهالإثباتهذايستحقمنبيانفيوالحكمالإطلاقعلىللشيءالفعل

ثبتوحكمهاوبرسمهابها،المستحقعينتالتيهيواللغةقطعأ،للسبعفموضوع)الأسد(،

أولىالاسمبهذا()السبعهذايكونأنيتصورلمنضهاولولا،والاختصاصالاستحقاقهذا

شي؟كلدونالإثباتبهذاواختصاصه،لهالفعليئبتأنالقادرالحياستحقاقفأما،غيرهمن

(2)

(3)

.223ص،لبلاغةارأسرا

.3و2ص،غةلبلاارأسرا

553ص،غةلبلااراصأ

.553ص،لبلاغةارسراأ
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203المتقدمينعندالعقليالمجاز

بالعقل،لاباللغةفيهأعلهوشيءعن)الأسد(نقلتفقد،اللغةلاونصهالعقلفبغرضسواه

.(1)"فيهاللغةوضغتهالذيالموضععنتنقلهفلم)قغل(وأما

التجؤزطريقكانماوهما:،النوعينهذينإلىينقسمالمجازكونتوضيحائمأنوبعد

وهمفيتقعرثما-آخرافتراضآالقاهرعبدافترضالعقلفيهالتجوزطريقكانوما،اللغةفيه

الكلاممنالجملةبهتوصفبأنالعقلطريقهكانإذاالمجازخصصت"لموهو:-بعضهم

علىوأجاب،"؟بهموصوفآالانفرادعلى()قغليكونأنتجؤزتوهلا؟الواحدةالكلمةدون

الحكميتقحورلا)قغل(لهوضعالذيالمعنىأنذلكسبب"إن:فقالالمفترضالسؤالهذا

لإثباتموضوعلأنهالفعلأمثلةمنمثالكلوهكذا،الاسمإلىيسندحتىحقيقةأوبمجازعليه

موقعهأواقعالإثباتأنيعقللم،ونذكره،لهنثبتهالذيالشيءذلكيتبينلمفلماللشيء،الفعل

.("اليغيرهإلىوجازه،عنهزالقدأمالعقولصحففيمرسومأنجدهالذي

إثباتوهو،وحدهمعناهإلىالمجازتنسبأنجوزتهلا:أردت:قلت"فإن:قالثم

ذكربعدإلاأيضآيأتيلاذلكإن-قلنا-المجازسبيلعلى)قغل(إثباتهو:فيقال،الفعل

!اثبات،والإثباتلهوالمثبتالمثبتمنويتصوريظهرإتماالحقيقةأوالمجازلأنالفاكل،

نأيمكنكفلا،حقيقةأوبمجازعليهالحكميصحلالهالإئباتوقعبمايقيدأنغيرمنالفعل

مجاز،للربغالفعلإثبات:تقولوإئما-مرسلآهكذا-حقيقةأومجازالفعلإئبات:تقول

هناهابأنالحكمإلىسبيللاأنعلمتكذلكالأمركان!اذا،حقيقةالقادرللحي!اثباته

يتضؤر"وكيف:بقولهذلكوأردف")و(.الكلاممنجملةفيإلاالعقلطريقمنحقيقةأومجازآ

وصفيستحيلفكما،؟والكذبالصدقوزانالعقليينوالمجازالحقيقةووزانذلكخلاف

"رجل:فيقالمؤلفةغيرمفرقةمعانيهافيذلكيجريوأن،والكذببالصدقالمفردالكلم

الحقيقة،أوبالمجازحكمهناهايكونأنيستحيلكذلكصدق"،أوكذب-انفرادعلى-

للصوابالموفقواللهكبيرآأصلآفأعرفه،المفيدةالجملةفيإلاالعقلنحوتنحووأنت

(1)

(2)

)ر(

.53،ص،غةلبلاارأسرا

.163ص،البلاغةارأس

.163ص،البلاغةأسرار
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل402

.(؟)"وفضلهبمنهالزللمنيعصمأنوالمسؤول

استعمالدواعيبيانفيالقولقفحلقدكانالجرجانيالقاهرعبدأنبالذكرالجديرومن

نأواعلم:يقولإذاستعمالهتجزاءمنتتحصلالتيالبلاغيةوالأغراضالمجازمنالنوعهذا

قائمالباهةفيهوتحدث،المعنىعليهيفخمأنشأنهمنأنهناكالمجازفيلكذكرتالذي

وتجفىليلي"فنام:قولهفيوموقعهالمعنىحالليسأنعاقلعلىيشتبهفليسهنا،هامثلهلك

يكنلمكما،هميوتجلى،ليليفيفنمت:وقلتالمجازتركتأنتإذاوموقعهكحاله،"هقي

مكانعليهيخفىالذيذاومنكالأسد،رجلآرأيت:فيكالحالأسدآ،رأيت:قولكفيالحال

،116البقرة/أ(مجرتهثم!فماقيمحت:تعالىقولهبينالفرقانوصورةالمزيةوموضعالعلو

الضرب"وهذا:فقالآخرببيانالكلامهذاوأردف")و(،تجارتهمفيربحوافما:يقالأنوبين

الإبداعفيالبليغوالكاتبالمفلقالاعرومادةالبلاغةكنوزمنكئزحدتهعلىالمجازمن

المرامبعيديضعهوأنمصنوعأ،مطبوعآبالكلاميجيءوأنالبيانطريقفيوالاتساعلإحسانوا

بيوسار،لقائكإلىالشوقبيأتى:يقولالرجلترىاثكأمرةتغرثكولا،الأفهاممنقريبأ

وشهرتهلسعتهتجدهمماذلكوأشباه،إنسانعلىليحقبلدكوأقدمني،رؤيتكإلىالحنين

يمتنعحتىويلطفيدقبلأبدآكذلكهوفليسأمرها،يشكللاالتيالحقيقةمجرىيجري

تأنقوالنادرةتعرفها،لمبالبدعةيأتيكوحتى،البليغوالكاتبالمفلقالشاعرعلىإلامثله

"كثرةوهي،لانتباهباجديرةملاحظة-تعالىآدثهرحمة-الجرجانيالقاهرعبدوذكر،(و)"اهل

التجوزوجهوشارحآفيهأمثلفمنعددإلىمشيرأالكريمالقرآنفيالمجازمنالضربهذا

.(4)"اهيف

البيانهذاوتئتهالعنايةهذه-المجازأساليبمنالنوعهذاالقاهرعبدأولىأنوبعد

باستعمالهتتحصلالتيالبلاغيةوالنكتاللطائفإلىوأشار()اللغويالمجازعنوقضقه

(1)

(2)

(3)

(4)

.163،362ص،البلاغةأسرار

.822صالإعجاز،دلائل

.22و،822صالإعجاز،دلائل

.532ص،البلاغةأسرار

http://www.al-maktabeh.com



502المتقدمينعندالعقليالمجاز

المجازمنالنوعهذاأشبعقدالقاهرعبدوكأنننظرالكريمالقرآنفيورودهكثرةعلىوأوقفنا

إليهاالإشارةتستأهلأوالبحثفيهايستجدزاويةأوفيهمكانأبعدهجاءلمنيبقلمبحيث

المجاز،هذافيهايجريالتيالعلاقاتتحديديخض!فيماإلاكذلكالأمرأنوالواقع-

العقلي()المجازاصطلاحعلىالبلاغةعلماءعندالتسميةواستقرار،أقسامهعلىوالوقوف

حكميأ()2(و)مجازأعقليأ()؟()مجازأالقاهرعبدشفاةأنبعدالمجاز،أساليبمنالنوعهذاعلى

وسماه،(5)(الإثباتفي)مجازأالرازيوسقاةمجازيأ()4(،و)إسنادأ،(3)(الإثباتفيو)مجازأ

حكميأيسمىماكثيرأالمجازهذاأنوأضاف،(6)الاسمبهذالهوعنونعقليأمجازأالسكاكي

العقلي()المجازاسمإطلاقورجح،(7)بالإثباتلتعلقه،الإثباتفيومجازأ،بالحكملتعلقه

!اطلاق،البقلالربيعأنبت:فيكما،العقلبنفسمعلومأفيهالأصليالحكممكانكانماعلى

.(")الكعبةالخليفةوكساالجند،الأميرهزم:قولهممثلعلىوالإثباتيالحكميالمجاز

البلاغة:علماءعندالأربعةالعقليالمجاز)صيور(أقسام-ب

أساليبمنالنوعهذاأنذكرفقد،العقليالمجازأقسامعلىأوقفنامنأولالسكاكييغذ

حقيقتينلهوالمحكومبهالمحكوميكونأنإما:عليهنمزيدلاصورأربعبين"يترددالمجاز

والمحكوم،وضعيةحقيقةبهالمحكوميكونأنما!ا،وضعيينمجازينيكوناأنوإما،وضعيتين

.(و)"اذهمنبالعكسوإماوضعيأ،مجازأله

)1(ينظر:

)2(ينظر:

)3(لنظر:

)4(ينظر:

)5(ينظر:

)6(ينظر:

)7(ينظر:

)،؟ينظر:

)9(مفتاخ

2ص،غةلبلااراصأ

صالإعجاز،دلائل

6ص،البلاغةأسرار

5ص،لبلاغةاسرارأ

2صالإيجاز،نهاية

5ص،العلوممفتاح

6ص،العلوممفتاح

كاص،العلوممفتاح

.7،1ص،العلوم

.و32،323،334،355،357،62

.22،231،232،233و،227

32،361.

35.

83،8.
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكربمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل2كاو

يأتي:بماالأربعةأقسامهمنقسيملكلمثلثتم

تيتت!ظدا:تعالىقولهومثله،البقلالربيعأنبت:قولهم،حقيقتانطرفاهمامثال-؟

21/لزلزلةا1(!تهاثقاألأزضقآؤآخرجمخ!:وقوله21/للأنفاا1(إيخئاتهق!رأدفىاتئةةغليهتم

)أنبت()المسند(:بهفالمحكوم،وضعيتانحقيقتان-لهوالمحكومبهالمحكوم-فالطرفان

الفعلفيالمستترو)الضمير)الربيع(:(إليه)المسندلهوالمحكومو)أخرجت(،و)زادتهم(

وضعيتان،حقيقتانالطرفينفكلا،(و)الأرض)هي(،تقديرهالآياتإلىالعائد)زادتهم(

حقيقة.لههوماغيرإلىأسند؟الثلاثةالأمئلةفيالفعللأنالإسناد،فيحاصلوالتجوز

الأرض)أحيا:وقولهم(الفياضالبحرالكعبة)كسا:قولهممجازيان،طرفاهطومثال-2

)البحر:(إليه)المسند:لهوالمحكومأحيا()كسا،)المسند(::بهفالمحكوم،(الزمانشباب

المجاز!انما-معلومهوكما-الاستعارةعلىمبنيانلغويانمجازان(الزمانشباب،الفياض

)يريدونالفياضالبحرلأن،حقيقةلههوماغيرإلىالفعلإسنادفيمحصورالمثالينفيالعقلي

كساءبهيكونمامالهمنبذلبلبنفسهالكعبةكساءيباشرلمالفائفالجود(الكريمالرجلبه

الشريفة.الكعبة

حقيقة(إليه)المسندلهوالمحكوم،لغويمجاز)المسند(بهالمحكومماومثال-3

الأرضأحيا:وقولهم،512إبراهيم/أ(زيهاباذيئجيرأ!تهاقئئؤتي!:تعالىقوله،وضعية

)الضمير:(إليه)المسندلهوالمحكوم،مجازانأحيا(و)تؤتي)المسند(بهفالمحكوم،الربيع

إلىالفعلإسنادفيمحصورالعقليوالمجازوضعيتانحقيقتان:(الربيع،الشجرةإلىالعائد

حقيقة.لههوماغير

مجاز(إليه)المسندلهوالمحكوموضعيةحقيقة)المسند(بهالمحكومماومثال-4

بهفالمحكوم(الفياضالبحرالمحتاجينو)أطعم،الزمانشبابالبقلأنبت:قولهم،لغوي

مجازان،(الفياضوالبحر،الزمان)شبابلهوالمحكوم،وضعيتانحقيقتان(وأطعم،)أنبت

أقفلمالأخيرالقسموهذا،حقيقةلههوماغيرإلىالفعلإسنادفيمحصورالعقليوالمجاز

علىمقتصرةالعزيزالكتابفيالنوعهذامنالأمثلةوإنما،الكريمالقرآنفيلهمثالعلى

الأولى.الثلاثةالأقسام

عبدالقاهرعنأخذهقدالسكاكيقررهالذيالتقسيمهذاأنبالذكرالجديرومن
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20،المتقدمينعندالعقليالمجاز

يدخلالمجازأنذكرحينالجملةفيالمجازلمداخلبيانهخلالمنواضحوهذاالجرجاني

منهفاستخلمالسكاكي(1)أعمفيهماأو،الإثباتدونالمثبتفيأوالمثتدونالإثباتفي

بقدر-تعالىأدتهرخمة-السكاكيجهدمننغقرأننريدلافإتناحالكلوعلى،التقسيمهذا

نأبعدلغويأمجازأكلهالعقليالمجازعدحينهذاالكبيرجهدهمننفسهالسكاكيغف!ما

وهو،بالكنايةالاستعارةسلكفيينظمهأنورأىوأنكرهعادالعقليالمجازفيالقولقضل

مجازالعقليوالمجازالمفرد،فيمجازالاستعارةلأننرى-فيما-تعالىآدثةمنه-رحمةؤفم

أمروهذاحقيقة-لههوماغيرإلىمعناهفيماأوالفعلإسناديعني-الإسنادفيأوالجملةفي

الحديتناقممعوهو،عليهالردأوبيانهفيللإطالةمبررفلا،وتأكيدهبسطهمنالعلماءنرغقد

خلافبهالمفادالكلامهو:العقلي"المجاز:بقولهالعقليللمجازنفسهالسكاكيوضعهالذي

:قالفتراه،(2)"عضوبواسطةلاللخلافإفادة،التأويلمنلضربالحكممنالمتكلمعندما

فيمجازآوليسالجملةفيمجازالعقليالمجازلأن)الكلمة(،هو:يقلولم)الكلام(،هو

،(الحكممنالمتكلمعندما)خلاف:وقال،المرسلوالمجازالاستعارةحالهوكماالمفرد،

الاستعارةمعشأنهاهوكمافيهللغةدخلولاالمتكلمإلىيعودأمرالتجوزمنالنوعهذالأن

وليسالمتكلمإلىيعودأمرالحكمأوالإسنادلأن(وضعبوساطةالا:وقال،المرسلوالمجاز

قولهم:فيالربيعبينالسكاكيذكرهاالتيالمشابهةفإنوذاكهذاوفوق،اللغويالوضعإلى

وجودلانقولأنشئنا!ان،متكلفةمقحمةأوضعيفةالحقيقيوالفاعل-البقلالربغأنبت

نأيصحفلاهذاعلىوبناء-)و(عنهوعفاتعالىآدئةرحمة-السكاكيخيالفيلاإالمشابهةلهذه

بالكناية.الاستعارةفيالعقليالمجازيسلك

العقلي:المجازعلاقاتيتدغىمنأولالزمخشري-ج

العقليالمجازعلاقاتشقىالذيهوهـ(538)تالزمخشريأننذكرأنيفوتناولا

يلابس"الفعلإذييشأملابساتللفعلإن":قالبينهاوكثربعدفيماالبلاغةعلماءعندالمعروفة

.23هصإلى613صمنالبلاغةأسرار:ينظر(1)

.581ص،العلوممفتاح:،ينظر(2)

.81وص،العلوممفتاح:ينظر(3)
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل802

وقد،حقيقةالفاكلإلىفإسناده،والسبب،والمكانوالزمانوالمصدربهوالمفعولالفاعل

الفاعللمضاهاتهاوذلك،استعارةىق!ملاالمجازطريقعلىالستةالأشياءهذهإلىيسند

المفعولفيفيقال،اسمهلهفيستعار،جرأتهفيالأسدالرجليضاهيكما،الفعلملابسةفي

و)ذيلشاعر()شعرالمصدروفي،(مفعم)سيلالفاكلوفي،(دافقو)ماء(راضية)عيشة:به

وفيجار(،و)نهرسائر(،)طريقالمكانوفي،(قائمواليله(عائم)نهاره:الزمانوفيذائل(،

المجازعلاقاتاستنبطمنأول-يظهرماعلى-فالزمخشري،(؟)(المدينةالأمير)بنى:السبب

العلماءذلكعلىتابعهوقدمجازأ.الفعلملابساتفيهاتنصبالتيالمجاريوحصرالعقلي

ذكرهاالتيالعلاقاتذكرثموغرقه(العقلي)المجازلمصطلحهـ(725)الحلبيتعرض!فقد

فعلوكذلك)و(وأمثلتهالحلبيكلاممجملونقل33،هـ()تالنويريوجاء(2)الزمخشري

لدخولالمعانيعلمفيوأدخلهالبيانعلممن(العقلي)المجازأخرجأتهإلا،القزويني

،(4)ركذماعلى،البيانعلمتعريفدونالمعانيعلمتعريففيالعقليينوالمجازالحقيقة

القزوينيبإمكانوكان،لهمبررلاالأخرىالمجازأنواعبقيةعنالمجازمنالنوعهذاوقضل

وللقزويني،الأخرىالمجازأنواععنفصلهإلىيلجأأندونمنعليهالتنبيهيريدماإلىلإشارةا

موضوعفيهناها-بالتسجيلجديرةملاحظةوهيلهيحسبلاعليهيحسبآخرموقف

أيضآالإنشاءفييجريبلبالخبر،مختصغيرعندهالعقليالمجازأنوهي-العقليالمجاز

أنهيعني،لههوماغيرإلىمعناهفيماأوالفعلبإسناديحصلالعقليالمجازإنإذمفوهموهو

المفردةالكلمةفيمجازأوردهاالتيالإنشاءأمثلةبينماالجملةفيمجازأوالتركيبفيمجاز

فمنالعلماءعليهاأجمعأواتفقالتيالتالعقليالمجازعلاقاتفيدخولهاعدمعنفضلأ

631أغافر/(5)(ضشحالىآئقؤقاذيرغؤنيخهنن!:تعالىقولهالقزوينيأوردهاالتيلأمثلةاهذه

قولههوالنصفهذاالبناء،بعمليةيقوممنسيأمر!اتمابنفسهالبناءيباشرلاهامانأنومعلوم

هوبالبناءالآمرأنباعتبارالسببيةعلاقتهعقليأمجازأالقزوينيعذة(ضتزحالىآثن!:تعالى

(2)

(3)

(4)

.1/161،162الكشاف

.41ص،التوسلحسنيمنظر:

.73،38/،الأربنهايةينظر:

.1/108الإيضاحينظر:

.1/105الإيضاحينظر:

http://www.al-maktabeh.com



209المتقدمينعندالعقليالمجاز

،الوجوبيفيدحقيقيأمرفهوأدنىإلىأعلىمنصادرهناالأمرلكنفيهسببهوأوهامان

بهيرادمجازيهنافالنهي1711أطه/(قتهمثقحآتحتةمن!قلآمجيتجتبئ:تعالىقولهومثله

لاطلبيإنشاءهنافالنهيالجنةمنإخراجهمافيسببأستكونلأنها،الشيطانطاعةمنالتحذير

علىنسجلهاالملاحظةفهذهالمرسلاللغويالمجازفيداخلهوبلالعقليالمجازفييدخل

فحسب،الخبربأساليبمخصالعقليالمجازإذ-تعالىآدثةرحمة-منهؤفموهيالقزويني

البلاغة.علماءلدىوئابتمعلومهوكماالإنشاءأساليبدون

علىوقفقدهـ(660)تالسلامعبدابنالإمامأنإلىالإشارةأيضأالمهممنولعل

سببهسببإلىأوسببهإلىفيهالفعلأسندوماالكريمالقرآنفيالعقليالمجازأمئلةمنالكثير

.(؟)سببهسببسببإلىأو

هذاوعلى،غيرهدونالسلامعبدبنالعزبهانفردقد)السببية(تقسيمفيالتفصيلوهذا

منالنوعهذاأركانتشييدفيبذلهالذيالجهدإلىالإشارةفيالملاحظةهذهلهأفردنافقد

العزيز.الكتابمنأمئلةمنذكرهعمافضلأالمجازأساليب

والزركشي،والعلويوالطيبي،مالكوابن،العدوانيلأصبعاأبيوابن،الزملكانيابنوأما

وإما،جزئيةإماالعقليالمجازفيأبحاثهمكانت!اتماجديدلديهميستجدفلم،والسيوطي

.(2)سبقهمعمنمأخوذة

الكريم:القرانفيالعقليىالمجازعلاقاتأمثلة-د

الأمثلةباستصحابالعزيزالكتابفيالعقليالمجازعلاقاتشواهذاستقصضتعندما

بعضفيوجدت،أمثلةمنإليهاأضفتوماإليها،أشارواأوالبلاغةعلماءعندهاوقفالتي

تباعآ.وسأعرضهاأخرىتفريعاتالعقليالمجارعلاقات

(1)

(2)

.59،60،16،62،36،64صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

،،6،0وص،المصباح،6،1،7،1القرآنبديع،106،107البيانعلمفيالتبيان:نفسهبالتسلسلينظر

الطراز،25،260و،25،258،،217،254،255،256ص،والبيانوالبديعالمعانيعلمفيالتببان

.3/901،011والإتقان،52،852،،2/652القرآنعلومفيالبرهان،،1/57،6
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجازالئاني/الفصل2؟5

القرآنفيبأمثلتهاسنعرضها،علاقاتستفهيالعقليالمجازعلاقاتعددوأقا

بإسنادأو،()المفعوليةويدعونها:المفعولإلىالفاعلإسناد:هيالعلاقاتوهذه،الكريم

)زمانية(،ويدعونها:زمانهإلىالفعلبإسنادأو)الفاعلية(،ويدعونها:الفاعلإلىالمفعول

،()مصدريةويدعونها:مصدر؟أو،()سببيةويدعونها:سببهأو)مكانية(،ويدعونها:مكانهأو

المجازأمثلةاستقصاءالكتابهذاحاولوقدالبلاغةعلماءعليهجرىالذيهوالوصفوهذا

وعلى،(العقليالمجاز)علاقاتبالبلاغةعلماءسقاةماعلىمرتبةالكريمالقرآنفيالعقلي

الآتي:الوجه

المفعولية:علاقتاالذيالعقليالمجازأمثلة-؟

إلىوأسندللفاعلبنيما:البلاغةعلماءقالكماأوالمفعولإلىالفاكلإسنادوهي

الكتابفيولهحقيقيأ،فاعلآيكونلاالمفعولاسملأنمجازيهنافالإسنادمجازأبهالمفعول

مواضع:خمسةالعزيز

تعتكنؤلاضعتاب!زأينتئمغنرلفى،و!التأتمهنوخ!ونادكن:تعالىقوله:الأول

زحرمنإلأآلئوآفرمنمو!ثآغاعحملآتاذحأئمامنىتغضمنىج!ليالىشاوىتال!آلبهعيىلين

.24،314أهود/(!أتمغزييئيحنتكائآثضؤجبئنهقاؤحال

ومسندللفاعلمبنيفاللفظعاضمشيءلاأي(1)معصوملامعناة!لآعاعم(،:فقوله

غ!ؤحل-.-اللههوالحقيقةعلىالعاصملأنمجازيفالإسناد)شيء(الحقيقيبهالمفعولإلى

:أي5،61/لطارقا1دايق!(قايحنخيق!خلقمتمقيتاليرآلإن!ن!اله:تعالىقوله:والثاني

)الماء(لأنمجازيفالإسناد)ماء(المفعولإلىوأسند)دافق(للفاعلاللفظبنيمدفوق)2(،

للدفق،وأعضاءقوةمن-سبحانه-اللهآتاهبماالإنسانهووالدافق،الحقيقةفيمدفوق

لههوماغيرإلىإسنادالماءإلىالدفقوإسناد-الدفقفاعلهوالحقيقةعلى-فالإنسان

وأفخم.أبلغلكونهوالإيجازالاختصارلغرضاستعمل،حقيقة

(1)

(2)

.3و/9القرآنلأحكاموالجامع،22صه،والصاحبي،22و،822ص،القرآنمشكلتأويل:ينظر

الأربونهاية،14صه،التوسلوحسن22صه،والصاحبي،22و،228ص،القرآنمشكلتأويليظر:

.2/258والبرهان،25،،ص،01،والتبيان،1/98والإيضاح،7/37
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2؟؟المتقدمينعندالعقليالمجاز

إلىالرضاأسند،1،/القارعة،12/الحاقة1(رامجتؤمجئتزفي!قهو:تعالىقوله:والثالث

المفعولإلىومسند)راضية(للفاعلمبنيفاللفظعنها،مرضيبأتهاتوصفوهي،العيشة

.(1)مرضيةعيشةفالمعنى،الإنسانهوحقيقةالراضيلأن،مجازيفالإسناد()عيشة

عنذداحضثةخمئهتمته،آشتجيمبمابقدمجنأقوفيتحآصلنى!ؤالدين:تعالىقوله:والرابع

اللفظبنيلكن،مدحوضةالحقيقةفيوهيالخخةإلىالدحض!أشيذ611/الشورىأ(زيهتم

فوصف،زائلة،باطلةبمعنى)داحضة(لأنإليها،والبطلانالزواللينسب)داحضة(للفاعل

أعلم.والله،وأبلغوأبينللمعنىأوفقللفاكلبالبناء""داحضةبالحخة

الأمور،إلىالعزمأعنيالمفعولإلىالمصدرإسنادفالأول:نوعانوهو،والخامس

إلىومسندللفاكلمبنيفاللفظعليها،معزومفهيأهلهاعليهاتغنرمالأمورإنوالحقيقة

تعالى:قولهفأولهاالكريمالقرآنفيمواضعثلاثةفيوردوقدمفعوليةفالعلاقةالمفعول

تعالى:قولهوالثانيلم!كا6صمران/آل9(مقصعرمرآلأمورذلثن!فوتتقوأتضخليوأ!لههإن

عرممقدئكإنأصعابلثتآغكؤآضحبزآقبهرعقفآتةبآثضغروفيؤأئرآلضحقؤةآيرلئتئ!

(2)(!عرنرآلافويىثيقلكدإيئصعبزؤغفرؤثتن!:لىتعاقولهلثلثاوا،711/نلقماأ!آلائور

.341/كطرلشوا1

إسنادأعنيآلأقر(!ف!ذاعرتم:بلفظ12/الآيةمحمدسورةفيوردفقدالثانيالنوعوأفا

تجذإذامعناهآلأقر(!فاذاعزتم:تعالىفقولهعليهيغرم!ائماتغنرملالأمرفا،مصدرهإلىالفعل

اللفظأشيذلكنعليهويعزمونأصحابهتجذوإئمايجدلافالقتال،(ر)!ضريفأوؤتجمتأوالقتال

غرموافإذايقالأنمنوأوجزوأفخمأبلغلأتهالاختصارلغرضالمفعولإلىللفاعلالمبني

العلماء)4(.كلامفيدارالذيالمعنىهووهذافيهتجذواأوالقتالعلى

(1)

(3)

الأربونهاية،014ص،التوسلوحمن،022ص،والصاحبي،22و،822ص،القرآنصثكلتأويل:ينظر

.2/258والبرهان،25،صوالتيان،،1/98،108والإيضاح،7/37

.9،545،644صوالثلائة،المواضعفيالجلالينتفسيريظر:

.4،6ص،الجلالينتفسيرومثله،61/244القرآنلأحكامالجامعينظر:

.52،/2القرآنعلومفيوالبرهان،99ص،القرآنمكلوتأويل،1/41القرآنمعاني:ينظر
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والأمثةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل2؟2

الفاعلية:علاقتهالذيالعقليالمجازأمثلة-2

إلىوأسندللمفعولبنيفيما:البلاغةعلماءقالكماأوالفاكل،إلىالمفعولإسنادوهي

ألذينؤبئنتتكجعفآاتقزءانقرأتوإدا!:تعالىقوله:لأولفا:موضعانوله،الحقيقيالفاعل

.(؟)أساتر:أي514لإسراء/اأ(ح!عاباف!توزالأخرؤبأيؤيخونلا

خلفومابينهمارؤيةعنالمحجوبهوحقيقةوالمستورساترأ،إلايكونلاالحجاب

والإيجازالاختصارلغرضالفاعلإلىللمفعولالمبنيوأسند،مجازيفالإسناد،الحجاب

والبلاغة.والتفخيم

ومسندللمفعولمبنيفهو،تيأآ:أي161/أمريم(ا!أت،ةدغؤن!اتنماقي:لىتعاقوله:والثاني

منمفعول"مأتيأ::القرطبيقالومأتيئ،آلبالوعدلأنالبلاغةأهلمذهبعلىالفاعلإلى

سنة،ستينعلىوآليت،سنةستونغقيئآلت:تقولإليهؤضفتفقدإليكؤضلماوكل،لإتيانا

.(2)"فاعلبمعنىمفعولفهوآتبمعنىمأتيا،:القتبيوقال

الزمانية:علاقتهالذيالعقليالمجازأمثلة-3

ندرجهاكثيرةمواضعالكريمالقرآنفيولهمجازأ،الزمانإلىوأشيذللفاكلئييئماوهي

تباعأ:

آلذينىقثل!:تعالىقولهفياليومإلى()عاصفالفاعلاسمإسناد:الأولفالموضع

دلثلثئصي!ضتبوأيحخالأتقورونعاعنيتؤسفيألتنيمبهآشتذتآ!لهزكرقادبرلمجهضكقرو(

لم.ا8/هيمابر!1(!آئبغيذلضقل1فؤ

الهائةالرياحهوالحقيقةعلىالعاصفلأنمجازيإسنادوهواليومإلىالعضوفأسنذ

فيهخلمابصفةاليوموض!يعني،فيهالعصوفيحدثزمانفهو()اليوموأفا،اليومذلكفي

.(ر)الريحعاصفيوم:يقالأنمنوأفخمأبلغولكونهوالإيجاز،الاختصارلغرض

(1)

(2)

(3)

.382ص،الصاحبي:ينظر

.11/126القرآنلأحكامالجامع

،،4صالإيجاز،إلىالإشارةوكتاب،المعنىبهذا221ص،والصاحبي،74،،و/2القرآنمعاني:ينظر

.353/والقرآنلأحكاموالجامع
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2؟3المتقدمينعندالعقليالمجاز

مكر!تل:تعالىقولهفيوالنهارالليلإلى)المكر(المصدرإسناد:الثانيوالموضع

إسنادوهووالنهارالليلإلىالمكرأسند13رأسبأ/(يإدئهتكفراقإذتآمروتاوآلتهارآلتلي

الحقيقيوالفاعلفيهما،المكريكون!اثما،الحقيقةعلىيمكرانلاوالنهارالليللأن،مجازي

وقعمابصفةوالنهارالليلقوض!والنهار)1(الليلفيمكركمبل:والمعنى،الإنسانهوللمكر

وأفخم.وأبلغوأوجزأخصرالقرآنولفظ(اليفيهما

تعالى:قولهفي-زمانظرف-وهو،اليومإلى)يجعل(الفعلإسناد:الثالثوالموضع

إلى()يجعلالفعلأشيذ711/المزملأ(!ليثياآنيرتذنمخغلئؤماانكقزشئمتتقون!قيهئف

وهو-اليومذلكفيمان!فحقيقةلههوماغيرإلىإسنادلائهمجازيإسنادوهو()اليوم

لحدوثهالزمانإلىالفعلأسندلكنشيبأ،الولدانيجعلالذيهوهوليمن-القيامةيوم

أخصرالقرآنولفظشيبأ،الولدانهولهيجعليومآكفرتمإنتتقونفكيف:والمعنى(و)هيف

وأفخم.وأبلغوأوجز

قوله:لم1،2الضحى/أإذاسمبر!(وآلنلي!ؤآلضحنى!:تعالىقوله:الرابعالموضع

الناسحركاتفيهتسكن!ائمايسكنلاالحقيقةعلى-والليل،(4)وسكنهدأبمعنى)سجى(

إسنادلأنهمجازيإسنادالليلإلىالسكونفعلفإسناد،النومأووالراحةالهدوءإلىويميلون

والبلاغة.والإيجازالاختصارلغرضالحقيقيفاعلهغيرإلىيعني،لههوماغيرإلىفعل

النهار،إلىالإبصارإسناديعنيالنهار،إلى)مبصرأ(الفاكلاسمإسناد:الخامسالموضع

(تجصحراوآقثارييعأون!ت!تلآلتللكمجعلألدىهؤ!:تعالىقوله:أولهاشواهدوله

681/لنملا1(تجصزافهاروأييوييتتمكنوأللآجعقتاآتآتؤتروأأ!:قوله:ثانيهاو761/يونسأ

أسند161نر/غاأ(تجصحراقهاروأفيهل!ئكنواآلئلثكمجثللذىآآلته!:قوله:وثالثها

(1)

(2)

(3)

(4)

القرآنلأحكاموالجامع،1/79والكامل،2/633القرآنومعاني،1/98،081الكتاب:المعنىبهذاينظر

.3هو،41/302

.41/023،330القرآنلأحكاموالجامع،5،صه،الجلالينوتفير،2/282القرآنعلومفيالبرهان

والإتقان،25،/2والبرهان،257ص،والبيانكا!2صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:المعنىبهذاينظر

110/3.

.()سجىمادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل2؟4

النهارلأنمجازيإسنادوهوالنهارإلىالثلاثةالمواضعفي)مبصرآ(الفاعلاسمأعنيالإبصار

غيرإلىأسندفالإبصارهذاوعلى،الإنسانهوالحقيقةعلىوالمئضر،فيهيئقمر!اثمايئضرلا

:يقالأنبينواضحوالفرق،والتفخيموالبلاغةوالإيجازالاختصارلغرضحقيقةلههوما

.الآياتفيالمجازيالتركيبوبينفيه(مبصرآالنهار)وجعلنا

تعالى:قولهفيالنهارآيةإلى)مبصرة(الفاعلاسمأعني-الإبصارإسنادورابعها:

(1بها)يئقحر!اتماتئجرلالآيةفا،لما2لإسراء/اأ(تجصرةآلتهارايةةوجعفآيل!لآاتةة!لمححؤتآ

عقليمجازفالتعبيرالإنسانهوالنهارفيحقيقةالمبصرإدفيهاتجلمابصفةوضقتإئهاألا

الزمانية.علاقته

.اليومإلى()عظيمالصفة!اسناد)عظيم(بأثااليوموصف:السادسالموضع

يؤرعذابزبئعثتتاقآخاف!ايئ:تعالىقولهأولهاضعمواتسعةالكريمالقرآنفيوله

عطير(تؤس%غذالخضكئمآخائإتي!:وقوله،311الزمر/،/51يونس،51/نعامالأأ(عطير

عظير!(تؤمصغذابقمأخذبمتمييوءاهو!ئ!خلالؤ!:وقوله،112/الأحقاف،531الشعراء/أ
عظيبر!(يؤرعذابنأك.هتإآلنهفةيؤيرعذابجخذهتمفيهذبوة!:وقوله،6511الشعراء/أ

،4،15/المطففينأ(!غطيمييؤةم!تتعوثونآتهمأؤليهكلاتالنأ!:وقوله،811والشعراء/أ

فيالواقعللعذابصفة"والغنهقة-المذكورةالمواضعكلفي-عظيمبأئهاليوموصف

اليومذلكفيسيقعالذيالعذابلأنفيهيحلمابصفةالزمانوض!فهنا(2)"اليومذلك

فيهتجلمابصفةوصفهأواليومتسميةوأفاعظيمآ،بكونهالموصوفهو-القيامةيوموهو-

مماوترهيبهازجرهافيوآكدالنفسفيتأئيرآوأقوىأفخموهو،الزمانيةعلاقتهعقليفمجاز

بها.شتجل

قإثيتولؤأ!وإن:تعالىقولههوواحدموضعوله)كبير(بأتااليوموصف:السابعالموضع

(3)"الأهوالمنفيهلماكبير"وهوكبيربأنهاليوموصف13أهود/(تؤ2كبيرعذابعلخكؤآخاف

(1)

(2)

(3)

.3صه،القرآنعلومإلىالمشوقالفوائدومئله،38صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.(1)رقمالها!انظر

.9/4القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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2؟5المتقدمينعندالعقليالمجاز

إلىأسندت)كبير(صفةلأنالزمانيةعلاقفعقليمجازفهومجازآفيهيقعمابصفةقوض!

ذلكفيالواقعالعذابهوأويصغريكبرالذي!اتمايصغرولايكبرلازمانظرفواليوم،اليوم

منالتهويلفيوأبينوالترهيبالزجرفيوأفخمأقوىفيهيحلمابصفةالزمانوض!،اليوم

.اليومذلك

إقي%آخاف!:تعالىقولهأولهما:موضعانوله)أليم(بأتهاليومؤضص:الثامنالموضع

آلمحير(تؤ2عذالحيق!!منلقدينى!قؤتلي:وقوله،لم62أهود/(آلمحوتؤوعذابغلئكتم

.561/الزخرفا

مابصفةالزمانعفبوتعبيرآمجازآ(؟)هيفالواقعللعذابصفةوهوبالألماليوموصف

الزمانية.علاقتهعقليمجازاليومإلىالألمفإسناد،والألمالعذابمنفيهيقع

لوممارلمملتا!ؤلضاخآءث:تعالىقولهفي)عصيب(بأثهاليومؤضف:التاسعالموضع

وصفه،(2)رشلافيشديدأيلم77أهود/(!عصحيمثهداتؤئمؤقاذدزغابمتمؤضحاقيهئميمىة

مابصفةالزمانبوصفالمعنىهذاعنقعتز،(ر)هيفيقعالذيللشزصفةوهوعصيبأبكونه

أبينبهوالتعبير،الملابسةمنوالمحلالحالبينلمامجازأويقعفيهتجلمابصفةأوفيهيقع

.اليومذلكفيوقعلماصفةالشزفيال!ثمذةلأن،الزمانيةعلاقتهعقليمجازفهو.وأقوىوأدق

مت!ئثغأخاف!لهضإلهب:تعالىقولهفي)محيط(بأتااليوموصفالعاشر:الموضع

يقعالذيللعذابصفةوالإحاطةمحيطأبكونهاليوموض!184أهود/(غيوتؤكلغذاب

يعني،فيهيحلمابصفة()اليومالمحلوص!أو()اليومالمحلعن()العذاببالحالفعبر،فيه

والغرضمجاز)4(لإحاطةبااليوموؤضف،بالظالمينسيحيطالذيالعذاببصفةاليوموصف

الإحاطةلأنالزمانيةعلاقتهعقليمجازوهووالتأكيد،والتصويروالبيانالتفخيمالتجوزمن

.اليومذلكفيالواقعللعذابعمفة

(1)

(3)

.\هو/!كاالقرآنلأحكامالجامعومثله،38صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.،9/4القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.القرآنعلومإلىالموقالفوائدومثله،38صالإيجاز،إلىالإشارةكتابيظر:

.303ص،الجلالينتفميرومثله،9/85القرآنلأحكامالجامعينظر:
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجازالئاني/الفصل2؟6

قشهرو(بؤأ!ودلك:تعالىقولهفي)مشهود(بائةاليومعفوعشر:الحاديالموضح

الحفظةوالشهود:،بأعمالهمالناسعلىفيهمشهودأي،فيهيقعمابصفة"وصف0311أهود/

الزمانية.علاقتهعقليمجازفهو(1)"العالمينؤزدت،والأرضوالجوارحوالرسل

منمواضعفييسير(و)غيرو)عسير()غير(بأتهاليوموصفعشر:الثانيالموضح

،18القمر/أ(شر!تؤئمقذاآتبهعرونتقوذآلذاقيإلى!ققطيين:تعالىقولهفمنهاالكريمالقرآن

نا!و!:وقولهلما5،والمدثر/ايير!(غئرأنبهفرينغلىع!يز!تؤئمتؤيحؤقذلك!:وقوله

)غسيرآ(بكونه-الئلاثةالمواضعفي-اليوموصف،126/الفرقانأ(عسيراتؤماغلىآئبهعيرين

الزمانف!وبفعبر(2)"اليومذلكفيالواقعةللأهوالصفة"والعسريسير(،)غيرأو)غ!يمرأ(أو

أفخملأنهالملابسةمنوالمحلالحالبينلمامجازآفيهالواقعةالأهوالبصفة-اليوموهو-

عقليمجازفهوفيه،الحالالعذاببصفةوصفإذا،اليومذلكتصويرفيوأدقوأبينوأقوى

بكونه(15)المدثر/آيةفياليوموصفأنهذاإلىويضاف،واضحهوكماالزمانيةعلاقته

اليومبهافوصف،هينةولايسيرةغيربأنهاموصوفة،فيهالواقعةللأهوالصفةفهي!غئرييير(

أفخمكونهعنفضلأ،الملابسةمنبينهمالمافيه،يقعمابصفةالزمانبوصفتعبيرآمجازآ

الزمانية.علاقتهعقليمجازفهو،وأبينوأقوىوأدل

تعالى:قولهفي()الأيامإلى(!نختتاتالمشتهةالصفةإسنادعشر:الثالثالموضع

لم61/أفصلت(آلذتتاألحتؤؤنيآلحريعذابلزيقهئمتا!خن2آيافىصزصرارلمجاغلحهتمقآزلمئفنا!

معنى:أنالعلماءذكر،11والقمر/أتؤيرنخقتضيز!(نيعرص!!يىمخالخئهتمآزسفآإتآ!:وقوله

:نحساتمعنىأنذكرواكماشؤبم)4(تؤم!تؤيرنخ!(:ومعنىمشؤومات)ر((نخمتتات2!آيا

ذلك.غيروقالوا(5)باردات

(1)

(2)

(5)

.38صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

القيمابنأولهماعلىالأخريينحملناوقد،والمدثر/آيةبخصوصالقرآنعلومإلىالمثوقالفوائد:ينظر

.-لتةآرخمة-يةزلجوا

.32ص،الجلالينتفسيرومئله،51/347القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.702ص،الجلالينتفسيرومثله،71/531القرآنلأحكامالجامعينظر:

.51/348القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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صفةفالشؤم()بارداتمعنىعلىأوشؤم(و)يوم)مشؤومات(علىالمعنىحملنافإذا

علاقتهعقليمجازالأيامإلىالشديد()البردالنحسوإسنادالأيامتلكفيعليهمالواقعللبرد

القومعلىشؤمأكانالذيالشديدالبردمنفيهاوقعمابصفةالأيامتلكوصفتإذالزمانية

البرد.الشديدةالعاتيةالرياحتلكعليهمشخزتالذين

قولهفيلهنيقذمما!تةءفن(وبأئهن(!فهمدابأتهنالسنينوصفعشر:الرابعالموضع

841/يوسف9(تخصعنونيفثاقييلألأإقررقذفتمقايحثدامرتةتمنممتعلكدبغل!منتأقختم!:لىتعا

الحاصلةالطعامولهقةوالقخطللخذبصفة-حقيقة-وال!ثسذةلئسداد،بأتهنالسنينومجقت

أيضأالسنينإلىالاكللهغلأشيذوكذلك،الزمانيةعلاقتهعقليمجازفهوالسنينتلكفي

يأكلالذيواتماتأكللاالسنينأنوالحقيقةلهنيقدممايأكفنبأتهنالسبعالسنينووصفت

حقيقفوالفاعلالزمانإلىالفعلأسندالزمانيةعلاقفمجازفهوالسنينتلكفيعاشمنهو

.الزمانذلكفيعاشالذيالإنسانهو

إلى-ساهرة-الفاعلاسم)إسنادساهرةبأنهاالناروصفعشر:الخامسالموضع

فاسم31،411/لنازعاتاألاهر؟!(بأهماذإق!ةذخؤزتجرة!!ق!تما:لىتعاقولهفي(النار

لفظةاعتبرنافإذاالمغذبالإنسانهوالساهرأنوالحقيقةالنارإلىمسند)الساهرة(الفاعل

وأللسهرمكاناسماعتبرناها!اذاالزمانيةعلاقتهعقليمجازفهيللسهرزماناسم()الساهرة

الوصفهووالأقرب،المكانيةعلاقتهعقليفالمجازالمغذبفيهايسهرالتيللنارمكاناسم

.الساهرةهي-الظاهرفي-النارلأن،الأول

تعالى:قولهفي)قمطرير(وبأتا)غ!وس(بأثهاليوموصفعشر:السادسالموضع

للعذابصفتان(والقفطرة)فالعبوس511/الإنسان1(قيتآتؤفاتجوس!اقنهيريرا!يحنطفاتا!

وقدالشديدالكربيصيبها:أيالمعذبينوجوهفيهوتقغطزتعبسالذياليومذلكفيالواقع

صورةرسمفيوأبينأدذلأتهمجازأالمغذبينعلىفيهخلمابصفةاليومبوصفتحؤز

منالوجوهفيهتعبس)يومآ:والمعنى،اليومذلكفي)مكروبة(مققطزةعابسةوهيالوجوه

الغليظ.الكربهووالقمطرير:(؟)(وشدتههوله

.91/351القرآنلأحكامالجامع:ينظر(1)
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ولاتغبس!لازمانظرفاليوملأنمجازيإسناداليومإلىوالقمطرةالعبوسوإسناد

هوالشديد(الكرب)يصيبهأيوتققطزتغي!الذي!اتماالثديد(الكرب)يصيبهتققطز

الزمانية.علاقتهعقليمجازفهواليومذلكفيالحاصلالعذابتلاقيالتيالوجوه

أئعا!ةقتزلأءمجتوقالنئ!:تعالىقولهفيثقيلبائااليوموصف:عشرالسابعالموضع

القيامةيوموهو..شديدأ.عسيرأ"يومآ:معناه12،/الإنسانأ(!ثعيلىتؤماهئمؤزآةؤتدرون

مجازآ()اليومبهاوصفوقدلأهوالهصفةفالئقل(؟)"وأهوالهلشدائدهثقيلأشقيوإتما-

فيوالتأثيروالإيفاحوالدلالةوالفخامةالبيانلغرض،فيهتجلمابصفةالزمانبوصفتعبيرأ

الزمانية.علاقتهعقليمجازفهو.النفوس

وصفوهو)الحرمة(بالأشهرأوالشهروصفالنوعهذاومنعشر:الثامنالموضع

قولهومنه(2)()القتالأو)الغارة(أوالصيد()حرمةنحو:منفيهاتقغأنيحرممابصفةلها

عمثرآثئاآدثؤمجندروه!ث!لإعذإن!:وقولهلم5/التوبةأ!ه!آلأشهرلمطرم!آلنصملخق!دا!اله:تعالى

وكذلكلم36/التوبةأحزم*(آزبحةحمآؤآلأزضىآفمنؤلهتى!قتؤتمآدثه!تيمتشهرا

ألشهرعققئئتوتك!:وقوله4911/البقرةأ(يقخافئؤآلحزئت)ال!ث!%لخ!!!بآلثتنرألحرآير:لىتعاقوله

يص.صطص*رءط.ء
أدتهشصفيزلامخلوأءامنواألذينتآيها!:وقولهلم712/البقرةأ(ييركبيريتالقلييرقيالالحراو

فيبالقتالولاالإحرامفيبالصيددينهمعالمئجفوالا:معناهلم2/المائدةأ(ؤلاآل!ثهرالخراغ!

ؤآلثئئهرللتاليىيخماآتكلرامآبختتآكغبهةآلئرجعل!!:وقوله،(3)هيفالغارةأوالحرامالشهر

مجازبالحرمةالحرامالشهرأوالخزمالأشفرؤعم!وأ،7/المائدةأ(ؤآنققسدؤأفذئآلخراتم

يحرممابصفةووصفتالأشهرهذهف!قيتالأشهر،هذهفيالقتالحرمةوصفمنمأخوذ

عقليمجازفهو.(4)عليهيشتملمابصفةالزمانعفبوتعبيرآالحرامالقتالمنفيهايقعأن

(1)

(2)

(4)

.91/151القرآنلأحكامالجامعينظر:

وصفضمنالشواهدهذهاللامعبدبنالعزالإمامذكرفقد،84صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

فيه.ويقععليهيشتملبماالزمان

.بتصرفمنهماالمعنىوأخذنا،41صه،الجلالينوتفسير،6/93القرآنلأحكامالجامع:ينظر

ضمنالواهدهذهبجعلالسلامعدبنالعزالإماموهمفقد،84صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

فيه.الحالعنبالمحلالتعيرعلاقته
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الزمانية.علاقته

2؟9

!ققنخيتته،:تعالىقولهفي()طيبةبأئهاالأخرويةالحياةوصف:عشرالتاسعالموضع

)الحياة(الزمانؤص!لخالكنالعيشمنفيهاماهوالطيبإذوأ7النحل/أ(ختويرلهتصة

الزمانية.علاقتهعقليمجازفهو،عليهاشتملمابصفة

:المكانإلىوأسندللفاعلبنيماوهو،المكانيةعلاقتهالذيالعقليالمجازأمثلة-4

الإسناد:منبضوعينواردالكريمالقرآنفيالمجازيالإسنادمناللونوهذا

لاطمئنانواالإيمانإسنادنحوالأماكنإلىلأوصافواالأفعالبإسنادوارد:الأولفالنوع

والحياةوالحرمةوالأمانوالطيبوالموتوالعتووالإخراجوالبطرالخبائثوعملوالظلم

مثلإسنادتضخلاالأماكنلأنمجازيإسنادوهوالأماكنإلىوالطيبوالسهروالبرودة

والذيفيها،ماإلىأوأهلهاإلىحقيقة-الإسناديصح!اتماإليهاوالأوصافالأفعالهذه

لغرضالعقليالمجازبأسلوبإسنادهاهوالمكانإلىوالأوصافالأفعالهذهإسنادشؤع

وأفخم.أبلغولكونهالإيجاز،واالاختصار

فيمنهالواردةوالأمثلةالأنهار،إلىالجريانفعلبإسنادوردفقد:الثانيالنوعأما

تجريلاالأنهارإذ،مجازيإسنادأيضأوهو،العنوانهذامفهومفيمنحصرةالعزيزالكتاب

هو-حقيقة-يجريالذيوإئما،يجريولايتحركلاوالنهرالمياهلاستيعابمكانلائها

المجازبطريقإسنادههوالأنهارإلىالجريانفعللإسنادوالم!ؤعالنهر،فيالموجودالماء

تباعأ.بأمثلتهماالنوعينهذينوسنوردوأفخمأبلغلكونهوالإيجازللاختصار

و)البلد(()القرية:الأماكنإلى(الفاعلين)أسماءوالأوصافلأفعالاإسناد:لأولافالنوع

قولهفأؤلها:مثالأ،عشراثناالكريمالقرآنفيولهوغيرها،و)الخزم((و)البيتو)المسجد(

آمنت()لفعلاأسندأو8/أيونس(يولهنم!قؤملأإإيخخهآفتقعهآثم!ضاةقزلةكأنت!ققؤلا:تعالى

الآية،منالمقصودوهوأهلهاإلىإسنادهيصحوإتما،الحقيقةعلىيصحلاوهو،القريةإلى

عنفضلآأهلها،آمنقريةكانتفلولا:يقالأنمنوأوجزأخصربهوالتعبيرمجازيفالإسناد

وأفخم.أبلغأنه
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رغداتنرزقهاتألهحهامطميتةءايمنة!انفقرلةقثلآدتهوضرب!:لىتعاقولهلثانيوا

(!أليضنعوت!الهؤأبماوآلخؤمفآلحوجلباشقآدتهاقق؟ذآقآدئوبآتغرف!قرتتكالأكأ

وهو،القريةإلى()كفرتالفعلأسندوكذلك(مطمئنة،)آمنةالفاكلاسمأسندلما21/النحلأ

فالإسناد،الحقيقةعلىلهماهوماغيرإلىأسيذاالفاكلواسمالفعللأن-حقيقة-يصحلا

آمنينأهلهاكانقريةمثلأاللهضرب:يقالأن-أعلموالله-والأصل،مجازيالموضعينفي

وأبلغوأخصرأوجزالقرآنوتعبير...اللهبأنعمالقريةأهلفكفررغدآرزقهميأتيهممطمئنين

وأفخم.

فنقبههمقآةافت!:تعالىقولهفيالعشرةالمواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلى

وقوله:مجازأ،القريةإلى()آمنتالفعلأسند16الأنبياء/1!!ىن!ؤمؤئآقهثمآقلكنفأقليله

القريةإلى)ظالمة(الفاعلاسمأسندلما1الأنبياء/1!نمايخةكانتقرلهمنقضفخنا!يهتم

لفعلاأسند471لأنبياء/اأ!ه!تخبثئغملآلقكألفآتقزلهمنىوغصنه!:وقوله،أزمجا

وص!آفلكتهاقزصيةئنفكالن!:وقولهأهلها،إلىوالأصلمجازآالقريةإلى)تعمل(

آفلتحنايهتم!:وقولهمجازآ،القريةإلى()ظالمةالفاعلاسمأسند145/الحجأ(نمالمة

وقوله:مجازآ،القريةإلى()بطرتالفعلأسند815/القصصأ(معيمث!تهابطرتقزلقييمن

أسن!311أمحمد/(!تاعزقتمقلآ1قلكتفزآخرحدآلغقرت!كينقوةآثصذىقرتيمينؤكأيئ!

فعاممتتفاءىل!سرؤزثهاآقيىعنمثقرتةمنؤكأتن!:وقولهمجازأ،القريةإلى()أخرجتكالفعل

رئكآخذلث!يهذ:وقولهمجازأ،القريةلىإ()عتتالفعلأسند18/الطلاقأ(شصريهاحتمئابم

والأصلمجازآالقريةإلى)ظالمة(الفاعلاسمأسندلما02أهود/!طالةؤقيأثقرفىآخذإذآ

فالفعل218/أيوسف(فيها!ئاآلتىآتقرلةوشلي!:تعالىقولهوأماأهلها،إلىيسندأن

-لخيهآلمثتلآئم-يوسفهوالذيالمخاطبإلىمسندهووإنماالقريةإلىمسندغير)أسأل(

لفظأطلق،المحليةعلاقتهمرسلمجازفهيإليهامسندأوليسالقريةعلىواقعفالسؤال

المرسل،والمجاز)العقلي(الإسناديالمجازبينالفرقهووهذافيه،الحالوأريدالمحل

فيلاالإسنادفيحاصلالتجوز!انماحقيقتهاعلىمستعملةالعقليالمجازفيالألفا!لأن

يشتملما)بصفةأوفيهيحلمابصفةالمكانبوصفالتجوزأيضأ:الأولالنوعومنغير؟،

آتجعلإتزجررلهثقاذ!و!:تعالىقولهفمنهاموضعآ،وثلاثونتسعةالكريمالقرآنفيوله(عليه

ءايمنا(آلمقدهداآتجعلرلهتإترهيملقااذو!:لىتعاوقوله،6211/البقرةأ(ايماةتجدافذا
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ماوكذلكالشريفالبلدذلكفيالحالونالناسهم-الحقيقةعلى-فالأمن،135إبراهيم/أ

(الحرام)البلدالمكانإلىالأمانفإسناد(؟)وحيواناتهأهلههمفالآمنون،الحيواناتمنفيهحل

بهوالتعبير،المكانيةعلاقتهعقليمجازفهوفيهيحلمابصفةلهؤضفهوإذمجازيإسناد

وأخصروأبلخأخفهووكذلك،آمنينفيهخلومنالبلذهذااخغلزهمت:يقالأنمنأوجز

يبقةققنؤليتكآل!تتصآءفيوتجهكتقفمبلرىقذ!:تعالىقولهأيضأومنه،الحقيقيالتعبيرمن

قؤقيخرتجمتحئثؤيق!:وقوله،4411/القرةأ(أئضئصجدالحرايىثمظروخه!صقؤقيلرضئفأ

تسميةأنجهةمنفيهكائنفالتجوز،مرتينلما41،05و/البقرةأ!آلحرايرآلمشعدث!ظقوخهك

قطعأوالصيدتنفيرأوالقتالمنفيهيقعأنيحرممابصفةلهوصفبالحرمةالحرامالمسجد

هوإذالمكانيةعلاقتهعقليمجازهنافالتعبيرذلكشابهماأوفيهالذيالشوكعضدأوالشجر

فيه.يقعأنيحرمماباسمأوعليهيشتملأوفيهيحلمابصفةللمكانوصف

فيمرةعشرةسبع(الحرامو)المشعر(الحرامو)البيت(الحرام)المسجدلفظتكرروقد

،1،712و1،8و1،6و1،4و41،501،1و،441الآيات،البقرةسورةأولهاالكريمالقرآن

،34/الآيةالأنفالسورةوفي،واحدةمرةو،/الآيةوفي،مرتين2/الآيةالمائدةسورةوفي

،52/لآيةا،الحجسورةوفي،1/لآيةالإسراءاسورةوفي،1،82و،،لآياتاالتوبةسورةوفي

وفي،(المحرم)بيتكبلفظ73/الآية،إبراهيمسورةوفي،52،72/الآيتان،الفتحسورةوفي

)حرمآبلفظ75/الآية،القصصسورةوفيحرمها(الذي)البلدةبلفظو1/الآية،النملسورة

46/الآية،العنكبوتسورةوفيآمنأ(،)حرمأبلفظ6،/الآية،العنكبوتسورةوفيآمنأ(

مكانلكنه،مكانلآخرةافالدار(يغاتوهمت!انوأتؤناؤ!حتآثهىآلأيخرةآلداز!ؤإص:بلفظ

فهوفيهاالداخللحياةوصفهوالزوالوعدمالدوامبصفةالمكانفوصففيهزواللابقاء

عقليمجازفهوالزمانمعنىعلى(الآخرة)الدارلفظحمل!ان،المكانيةعلاقتهعقليمجاز

.(2)الحياةتلكفيللراحلالدائمةالحياةأي()الحيوانلفظبحملوذلكالزمانيةعلاقته

فيميتأ()بلدةبلفظعليهيشتملأوفيهيقعمابصفةالمكانبوصفالتجوزهذامثلوورد

(1)

(2)

بعدها.وما11،/2القرآنلأحكامالجامعينظر:

.8/30للطبرياليانمجمعينظر:
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وبلفظ،11/الآية،ق/سورةوفي،11/الآية،الزخرفسورةوفي،4و/الآية،الفرقانسورة

الميتة()الأرضوبلفظ،و/الآيةفاطر،سورةوفي،57/الآية،الأعرافسورةفيميت()بلد

البلدفوصف،و/الآيةفاطر،سورةفيموتها(بعد)الأرضوبلفظ،33/الآية،يسسورةفي

لاالصفةبهذهالمكانؤضفإنإذالمكانيةعلاقتهعقليمجازبالموتالأرضأوالبلدةأو

يقعمابصفةالمكانوصفعلىمحمولمجازيإسنادالمكانإلى!اسنادهللحيإلايصح

الأسلوببهذافالتعبيرالنباتمنعليهامايموتوإتمايموتانلاالأرضأوالبلدةإنإذفيه

تعالى:قولهفيكريمأ()مدخلآبلفظأيضأوردالتجوزهذاومثل،وأجملوألطفوأبلغأخصر

صدق)مدخلوبلفظ113النساء/1(قذطلاكرلقاونذط!مصسحاببهخ!رنكقزعنكخ

يمنقيوآخعليمذدخمخرجوآخيرتجيئمجحذدزمذخل\دجقنىزلتؤقل!:تعالىقولهفي(صدقومخرج

قولهفيفيهمايرضون:أي(يرضونه)مدخلآوبلفظ180الإسراء/1(!لئصجتزاسصتنهتالدنك

لفظوكذلكالثلاثةالمواضعفي)مدخل(فلفظ،(يقضؤفه"قذمخلأقتطئهم!:تعالى

صدق()مخرجبأتاومرةصدق()مدخلبأنهومرةكريمبأنهمرةووصفهمكاناسم()مخرج

العباديجدهالذيوالرضاوالصدقالإكراممنالمكانفيلماصفةمرضيأ()مدخلآبأنهومرة

ربهمبهوعدهمماصدقويجدونالوصفلهيتسعلاالذيالإكرامهناكسيجدونإذ،المتقون

الكرامة.دارفيهناكبهويشعرونسيحسونأوالتامالرضاوسيجدونالهنيءالطيبالعيشمن

مابصفةالمكانفم!وفالمكانإلىالصفةأسندتالمكانيةعلاقتهعقليمجازالتعبيرفهذا

نميهن!آؤثتم:تعالىقولهومنهبالموعود،والرضاالوعدفيوالصدقالإكراممنعليهيشتمل

اماةمحرفاجعفتاآتآتروأآوتتم!ه:وقولهلم5،لقصصر/ا1(2يثقثتقتكأاتوتحبئفاءالهزخرفا

ذإالمكانيةعلاقتهعقليمجازالآيتينمنكلفي16،/العنكبوتأ(حؤيهئميحققينخطفآلآ!مى

لماصفةفالحرمة،والأمانبالحرمة-غؤحل-اللهبيتيحتفهالذيالشريفالمكانوصف

حرمماوكذلك،بمثلهللأعداءردآأودفاعأكانماإلاحرامفيهالقتاللأنالقتالمنفيهيقع

حرممابصفةالمكانفوصف(؟)صيدهتنفيرأوشوكةأو-الأذخرإلا-شجرةقطعمنفيه

منمأخوذأيضآ،مجازهوآمنأ،بكونهوصفوكذلك،المكانيةعلاقتهعقليمجازفهوفيه،

بعدها.وما2/711القرآنلأحكامالجامعفيمفصلأالمعىهذاينظر(1)
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(1)حولهممنالعربقبائلحالهوماعكسعلىعليهمالغارةأوالقتالمنآمنينأهلهكون

وأهلبعضأبعضهمويقتلبعض،علىبعضهميغيرالجاهليةفيكانتالعربأن"وذلك

عنفضلأوالاختصارالإيجازلغرضمجازأفيهحلمابصفةالمكانفوصف"الي(آمنونمكة

وأشمل.وأبينوأخفأبلغكونه

لقدآؤقذا!:وقوله151/لدخاناأ(!آيايزمقايرفيآلتقينإق!اله:لىتعاقولهأيضآومنه

أمينأ،يكون)و(الجنةفيالمجلسأوالمشهدوهو-المقاموصف13التين/أآلأيماينن!(

حلمنبصفةموصوفمكانفهو(5)(الخوفمنفيه)يؤمنأو(4)(الآفاتمنفيه)يؤمنيعني

ويعني13/التينأآلقدآلأيماينن!(!ؤقذا:تعالىقولهوكذلك،لآفاتواالخوفمنفأمنفيه

!اسلامأ()8(جاهليةفيهالناسالأمنآمنأ)"(يعنيأمينأ،سماهفقد(6)-شرفأاللهزادها-مكةبه

لأنهالحالبصفةالمكانوصفأوالمحلعنالحالبلفظتعبيرأفيهحلمنبصفةفوصف

علاقتهعقليمجازفهو،وأخفوأبلغوأخصراللفظفيوأوجزالمعنىفيوأوسعأشمل

بالطيبالبلدةوصف115أسبأ/(غفورؤرثة!يط!طد:تعالىقولهأيضآومنه.المكانية

والاختصارالإيجازلغرضمجازآفيهالحالبصفةالمكانفوصفلهوائها()9(صفة)والطيب

قولهوكذلك.المكانيةعلاقتهعقليمجازفهووأوسعوأشملوأبلغأخفكونهعنفضلأ

صفةالطيبلأنالنوعهذامن158/الأعراف1(رتهءيإد!تتاتهمخرجآلطئ!ب!والقد:تعالى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

)و(

ينظر:

ينظر:

انظرا

انظرا

يبظر:

7ص

بالتسلسل.الموضعينفي15،353صو،الجلالينتفسير

.31/003القرآنلأحكامالجامع

.56صو،الجلالينتفسيرومثله،61/251القرآنلأحكامالجامع

.61/521القرآنلأحكامالجامع

كا.95ص،الجلالينتفسير

.56صو،الجلالينتفميهرومثله،20/311القرآنلأحكامالجامع

.(6)رقملهامق

.(6)رقملها!

الجلالين،وتفسير،14/284القرآنلأحكامالجامعومثله،84صالإيجاز،إلىالإضارةكتاب
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!وعد:تعالىقولهأيضأالنوعهذاومن.عليهيشتملمابصفةللمكانوصففهو،(؟)لتربته

جتنئفظتمةوق!ئتبهنفخهاخلدينع!هاآلأئقرمنتخرىختخوآتمؤمتنئآلمؤيمييئآلتؤ

لأثهزؤق!هميهنآمخهامنتخرىجئض!و"قيخقكؤ:وقوله271/لتوبةاأ(آ!تر(دئوفنىدقورضمؤغذن

صفةوالطيب،طيبةبكونهاالمساكنؤضف211/الصفأ(آئقؤزآلغظيملكدغذلأتجتئتىفيةت!هل

بهتطيببماوالرضاوالسعادةالنعيممنفيهايقاأوالطيبةالروائحمنفيهايفوحيغاأولهوائها

فيه،الحالبصفةالمحلبوصفتعبيرأمجازأفيهاتجلمابصفةالمساكنفوصفت،النفوس

مكانفالمغتسل،142اص/(!بآيى!وو!ث!إلبمغتولهذاك!رب!أيم!ق:تعالىقولهأيضأومنه

لمافيهيحلمابصفةالمحلوصفيعنيمائهعفةمنمأخوذمجازبالبردووصفهفيهيغتسل

علاقتهعقليمجازفهو،وألطفوأجملوأخفأبلغوهوواختصارأإيجازأالملابسةمنبينهما

المكانية.

مجازآ.الأنهارإلىالجريانفعلإسناد:الثانيالنوع

تأويلوسيجريواحدأمثالأمنهانوضحموضعأوأربعونواحدالكريمالقرآنفيوله

الذينىءاضنو(!وثتن:تعالىقولهفمنها،التحليلفيالمسارنفسعلىالأخرىالمواضع

()تجريالفعلأسند512/البقرةأ!ولائفرأتخيهايحنتخيرىز!تجقنم!آألضبخمئوععفوأ

هووالماء،واستيعابهالماءجريانمكانالأنهارلأنالحقيقةعلىيصحلاوهوالأنهارإلى

لاختصارالغرضمكانهإلىللفعلإسنادلأنهاراإلىالجريانفإسناد،الحقيقةعلىيجريالذي

آياتفيالباقيةالمواضعتأويليمكنهذاوعلى،وألطفوأفخمأبلغكونهمعوالإيجاز

وفي،25،266الآيتان،البقرةسورةفي)تجري(بلفظالإسنادهذاوردفقدالعزيزالكتاب

،31،57،221/الآياتالنساء،سورةوفي،أو1،8و51،361،5/الآياتعمرانآلسورة

لأعرافاسورةوفي،6/الآية،الأنعامسورةوفي،11و،21،58/الآيات،المائدةسورةوفي

سورةوفي،و/الآية،يونسسورةوفي،8،001و،72/الآيات،التوبةسورةوفي،43/الآية

سورةوفي،13/الآية،النحلسورةوفي،23/الآية،إبراهيمسورةوفي،35/الآيةالرعد،

سورةوفي،41،32/الآيتان،الحجسورةوفي،كار/الآية،طهسورةوفي،13/الآية،الكهف

مثله.209ص،الجلالينوتفمير،132/،القرآنلأحكامالجامع:ينظر(1)
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سورةوفي،20/الآيةالزمر،سورةوفي،58/الآية،العنكبوتسورةوفي،51/الآية،الفرقان

وفي،1،،5/الآيتان،الفتحسورةوفي،21/الآيةمحمد،سورةوفي،15/الآية،الزخرف

وفي،21/الآية،الصفسورةوفي،23/الآية،المجادلةسورةوفي،21/الآيةالحديد،سورة

وفي،8/الآية،التحريمسورةوفي،11/الآية،الطلاقسورةوفي،و/الآية،التغابنسورة

.8/الآية،البينةسورةوفي،11/الآية،البروجسورة

الفعلفأسند،150/الرحمنا!يهمامجنالأمخركان!(:تعالىقولهفيتجريانبلفظوورد

لغرضاستعملمجازيفالإسنادالماءفيهمايجريمكانلأنهمامجازآالعينينإلى)تجريان(

والفخامة.والبلاغةوالإيجازالاختصار

السببية:علاقتهالذيالعقليالمجازأمثلة-5

هي:أساليببثلاثةالعزيزالكتابفيواردةوهي:السببإلىوأشيذللفاعلبييئفيماوهو

سببه.إلىالفعلإسناد:الأولفالأسلوب

سببه.سببإلىالفعلإسناد:الثانيوالأسلوب

سببه.سببسببإلىالفعلإسناد:الئالثوالأسلوب

جاءتالإسنادمننوعأوثلاثونثمافيوله،سببهإلىالفعلإسناد:الأولالأسلوب-؟

فالنوعمسمياتها،وفقعلىندرجهامتنوعةجاءتالأفعالوهذه،سببهإلىالفعلبإسنادكلها

قولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيوله،التجارةإلى)ربحت(الربحفعلإسناد:الأول

إلىالربحسندأ611/البقرةأ(تحرتثثمتيلمحتفماآلضحنلأبأئهذئآشتزؤأآتديمتأؤثبهك!:تعالى

علىالتاجرهوالخاسرأوالرابحلأن،تجارتهمفيربحوافما:يقالأنوالأصلمجازأالتجارة

لفظلأن،والبلاغةوالتفخيموالإيجازالتوكيدلغرضالتجارةإلىالربحأسندلكن،الحقيقة

عندتأويلهاهووهذا،تجارتهمفيربحوافما:يقالأنمنوأفخموأبلغوأوجزأخصرالآية

العلماء)1(.

الإعجاز،ودلائل،9وص،القرآنمثمكلوتأويل،31،/1الطبريريم!فتو،1/14القرآنمعانيينظر:(1)

،والمصباح،1/112القرآنلأحكاموالجامع،28صالإيجاز،ونهاية،781العلومومفتاح،722،922ص

.3/011والإتقان،2/752والبرهان،52،ص،والقيان،1/601والإيضاح،7صه
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مجراةجرىوما(و)زادته(و)زادتهم(واليزيدن()فزادهمالزيادةفعلإسناد:الثانيالنوع

موضعأ:عشرينفيلإسناداهذاوردوقد،أخرىأسبابوإلىالناسقولإلى

إيختا(فأخشؤمممقرادممثملكخجعثواقذآلتأس!انآلثاس!لهمقال!الذين:تعالىقوله-1

على!اقامةدينهمفيويقينآتصديقأيعنيإيمانآ،الناسقولفزادهم:أي3،11/عمرانآلأ

!اسنادها-سبحانه-الثهمنكائنة،حقيقةالإيمانفزيادةواستعدادأ)؟(وجرأةوقوة،نصرتهم

لمحاربةالجموعتجمعأنإلىوالإشارةوالإيجازالاخصارلغرضمجازالناسقولإلى

أوجزالإسنادبهذاوالتعبيردينهمعلىوئباتهم!اعرارهمعزيمتهممنينقصلاالمسلمين

يثبتأنطبييأمرلأئهمستغربآ،هذايكنلمإيمانآ،اللهفزادهم:قيللولأثه،وأفخموأبلغ

وتهويشهمالناسقولإلىالإيمانزيادةأسندلكنه،دينهمعلىالمؤمنينعبادهغؤصلالله

دينهم.علىوثباتهمالمسلمينعقيدةصلابةفيمبالغةوتخويفهم

،46/ئدةلمااأ(كقرأطغتاربكيحنإلكائزلتآيتهمصيم!إ!وليزلد:لىتعاقوله-2،3

هوكفرهمزيادةسببلأن(2)"عليهلتوقفهاسببهاإلىالزيادة"نسب:السلامعبدابنقال،168

فيوأوجز،وأفخمأبلغلأنه،حقيقةلههوماغيرإلىالفعلفأسند،حينذاكالقرآنمنينزلما

الموضعين.

الزيادةنسبت"،12/نفاللأاأ(إشتارأدتهئماتنهفىةئي!ثقغت!يت!ؤإدا:تعالىقوله-4

لأنوالإيجازالاختصارلغرض(ر)"اهلسببألكونهاالآياتإلى-تعالى-اللهفعلوهي-

.(4)اهلالعلماءتأويلجرىالتجوزهذاوعلى،وأفخمأبلغبهالتعبير

آثزيمنىف!قاقل؟طريئنازادتهآتحئميقولمتنس!ؤر*فصئهصأننرلتمآإدا!ؤ:لىتعاقوله-5،6

(2)

(3)

(4)

.و6ص،الجلالينتفميرومثله،4/082القرآنلأحكامالجامع:ينظر

كا.1صالإيجاز،إلىالإضارةكتاب

.اوه/3الإتقان:ينظر

وحسن،،صه،والمصباح،6،1ص،القرآنوبديع،28صالإيجاز،ونهاية،353البلاغةأسرار:ينظر

والإتقان،2/562،258القرآنعلومفيوالبرهان،1/041والإيضاح،3،/لمالأربونهاية،14التوسل

110/3.
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إلىالآيةموضعيفيالزيادةأسندت1124/التوبةاإيخنماوهريتتت!ث!رون!(ةامنوأترآدته!ت!

حقيقة.-تعالى-اللهفعلوهومجازأ،الإيمان

التوبة/أ!هوزه!جترذإا!سخىيئفئمقراذفرضىفلؤبهصفيآلدلجتوآقا!:تعالىقوله-،

تعالى--اللهفعلالحقيقةفيوهي(1)الآياتعلىلتوقفهاالآياتإلىالرجسزيادةنسبتلما52

أعلم.والله،وأبلغأخصرلأسلوبابهذاالتعبيرلكن

361أهود/(رصم!زتغتترلدوتنيكاعضحئنهرإنآدتهمنىليصرني!قمن:تعالىقوله-8

هافإسنادها-تعالى-اللهفعلهيالتخسيروزيادةسببها،إلىيعني،إليهمالتخسيرزيادةنسبت

وأفخم.وأوجزأبلغلكونهالاختصارلغرضمجازيهنا

وهو-التتبيبزيادةنسب1151أهود/(تسبيبغئر4وممتم!ومازا:تعالىقوله-و

نأوالأصلمجازيالفعلفإسناد-تعالى-اللهدونمنعبدوهاالتيالآلهةإلى-الخسران

الاختصارلغرضالأسلوببهذاعبرلكنهخسرانأ،إلاالآلهةبعبادتهماللهزادهموما:يقال

أعلم.والله.وأفخمأبلغوكونهوالإيجاز

141لإسراء/ا1(!لألقوراإهئمؤقاينرلليلذكزوأايئآتقزقدافىضرقا!ؤتقذ:لىتعاقوله-51

.-سبحانه-القديمأفعالمنوهيعليهلتوقفهاالقرآنإلىالنفورزيادةنسب

آلطايينتننلدولالفمؤيمينةخرور!آقمثلهوماآئقرءانييحنؤئتزل!:تعالىقوله-11

اللهفعلوهي،القرآنإلىالظالمينخسارةزيادةأسندت،182الإسراء/أ!!اراص!ضألا

وأوجزأخصربهوالتعبيرلهاتباعهملعدمخسارتهمزيادةفيسببالقرآننزوللأن-غؤخل-

وأبلغ.

9511الإسراء/ا(!هخصوغاالؤؤتننلليتخكوتيلأدقانيويجزون!:تعالىقوله-21

التعبيرلأن-غ!ؤجل-اللهفعلالحقيقةعلىوهيسببها)3(لأنه(اليالقرآنإلىالخشوعزيادةأسند

أعلم.والله.وأبلغأخصربه

(1)

(2)

(3)

الإيجاز.إلىالإشارةكتاب

.683ص،الجلالينتفمير:ينظر

.6صهالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر
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ؤقأدممتمتأمرتالماآلهتتحدآلرخمنرؤماقاللياللقخمقأشحدوألهمييلرإذا!:تعالىقوله-13

الزيادةفأسند(؟)الإيمانعننفورآلاإالقولهذازادهمما:يعني،لم60/الفرقانأ(!ـهنفوبم

وأفخم.وأبلغأوجزسببهإلىالفعلبإسنادالتعبيرلأن-غؤحل-اللهفعلوهيالقرآنإلى

آلئروصدقوزكولبماآلئهوغدناماهداقالوأآلأخزابآتموصمؤنزا!وفا:تعالىقوله-14

كلصص"كل"صمرءصموج،صص
منوعلموهرأوهمازادهمومامعناه212/الأحزاب1(ئحولمحسييماإيخناالازادهموماوورسوله

وعلموهرأوهماإلىورسولهدثهوالتسليمالإيمانزيادةفأسندوتسليمأ،إيمانأإلاالكفارتجمع

.(2)دكآووأبلغأوجزلأثاسببهإلىالفعلبإسناد

إلأتبهمرينكقرممضأتننيدولامقئاإلأزيهتمعدآثبهفرينكقرهتمؤلاتننلد!:لىتعاقوله-51،61

في-الكافرينكفروهوسببهإلىوالخسرانالمقتزيادةأسند139أفاطر/خ!مارا!!ه

وأبلغ.أخصرلأئهالموضعين

:السلامعبدابنقال.لم42أفاطر/(الأنفورازادهتمفا!قتتاجآة!نننير:تعالىقوله-17

نسبةمجازمجيئهإلىأوإليهالنفورونسبةنفورا،إلاالنذيرمجيءأوالنذيرزادهمما"معناه

وآكد.وأبلغأخصرسببهإلىالفعل!اشاد")و(عليهيتوقفماإلىالفعل

لإيمانامنالفرارزيادةأسندتكاأ/أنوح(!يخرازاإلأىفئدع!تزتقتم!:تعالىقال-81

وأبلغ.خصرأبهوالتعبيرمجازيلإسنادفا،فيهسببلأته-غتهآلمثتلأ-نوحدعاءإلى

الخسارزيادةأسند112/أنوح(ؤؤتدفىالأخ!ارامائهزتيندةمن!ؤأتتعوأ:تعالىقوله-91

وأوجز.وأبلغأخصربهوالتعبيرمجازيفالإسناد-الخسرانفيسببانوهماوالولدالمالإلى

61/لجنا1(!زهقاكلولئمقرأآتجنتنلتيوذونبرجاآقيله!ىضنلرجانبموآثة!:لىتعالهقو-02

(1)

(2)

(3)

.384ص،الجلالينتفسيهر:يحظر

.16صالإيجاز،إلىالإشارةكتابيظر:

.6صهالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر
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فالإسنادفيهسببلأنهمالجنإلىوالخطيئةالإثمزيادةأسند!اثمأ()؟(خطيئة)نزادوهم:أي

أعلم.واللهوآكد،وأبلغأخصربهوالتعبيرمجازي

إلىالإتيانفعلإسناد:(سببهإلىالفعل)إسنادوهوالأولالأسلوبمنالثالثالنوع

بعضمنهسنختارفإئناولذلكالكريمالقرآنفيجدأكثيروهو،أخرىأسبابوإلىاليقين

ؤ1غبذرتك!:تعالىقولهومنهالسورةواسمالآيةبرقمالأخرىالمواضعإلىونشيرالأمثلة

إسنادالموتإلىلإتيانافإسناد(2)الموت:هوفاليقين،91والحجر/أ(!كآثتعايتتأشكحئئ

لأنفس،التتوفىملائكفبهيأمرالذيوهو-غؤخل-اللهويقدرهيعينهإنماالموتلأنمجازي

نبيهئمثهض!وقال:تعالىقولهومثلهوآكد،وأبلغأخصرلأنهاليقينإلىالإتيانأسندوقد

يأتيهم!انمابمفردهيأتيلالتابوتوالم842/البقرةأ(قابوتآتأييحمآنف!وتءايةإن

لررقانوءإلأتتأتبهمالاتآتيكماظعامقال!:تعالىقولهومثله،الملائكةتحمله-تعالى-اللهبه

أوب!جتشأ!اله:تعالىقولهوكذلكبه،يؤتى!انمايأتيلافالطعام،137أيوسف/لأويلإء!و

اللهبهيأتي!انمايأتيلافاليوم،لم47/الشورى1(آددهمنىلمحوقرذلأتؤميأيئآنقئلييحنيرئبهم

أخصرالسببإلىفالإسناد،وحضورهحلولهبسبباليومإلىالإتيانأسندوإنما-غ!ؤصل-

شةآلستاعةتةئتثمحتئفتهمجغيؤدفآلذيمتكقروأترالمؤلاهالو:تعالىقولهومثله،فخموأبلغوأ

القيامةأوموتهمساعة:بالساعةالمقصودلم55/الحجايؤيرمجقيو!!وعذاهمبآؤيأليهثم

اللذانهماليسا-القولينعلى-واليومفالساعة(3)القيامةيومهوأوبدريومهوواليوم،فجأة

أسندوإنما،مخلوقاتهشؤونفيالمتصرفالقادرتعالىاللهبهمايأتي!انمابإرادتهمايأتيان

الأمرهذاأنفالحقيقةلا!ا،ذلكإلىوماوالتهويلوالتفخيموالمبالغةللاختصارإليهماالإتيان

تأس!ناتئشاتآيتهمآئقرى+آنآقلآفآمن!:تعالىقولهومثله.-ؤتقالىشتحاتة-القديراللهفعلهو

اللهبأمربهيؤتىوإنمايأتيلافالعذاب،العذابهوالبأسوأ7/الأعراف1(!يوممئمتآبمون

وأوفيضاناتأمطارأوباردةأومحرقةأوعاصفةرياحهوالعذابهذاأنولنتصور،تعالى

(1)

(2)

(3)

.1/15والقرآنلأحكامالجامع:ينظر

.516الجلالينوتفشر،01/64القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.512ص،الجلالينتفسير:ينظر
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تحدثلافإنهاتكونكيفماأو،وأوبئةأمراضأوجارفةمياهأوأرضيةهزاتأووبراكينزلازل

ومشيئته.وتوجيهه!ارادتهاللهبأمر!يةهيوإشماإرادتهامنتأتيولاذاتهامن

والبأسوالهدىوالعذابلأخباروالأنباءواوالساعةاليومإتيانيحملالمعنىهذاوعلى

،والسورةالآيةبرقمهناهاإليهنشيركثيروهوحقيقةإليهلإتياناإسناديمكنلاماوكلوالتابوت

)أتاك(وبلفظ،1/الآية،الإنسانسورةوفي،1/الآية،النحلسورةفي()أتى:بلفظوردفقد

وفي،24/الآية،الذارياتسورةوفي،21/الآية،صسورةوفي،و/الآيةطه،سورةفي

،\/الآية،الغاشيةسورةوفي،1،/الآية،البروجسورةوفي،15/الآية،النازعاتسورة

)أتانا(وبلفظ،05/الآية،يونسسورةوفي،4،،40/الآيتان،الأنعامسورةفي()أتاكموبلفظ

في)أتاهم(وبلفظ،24/الآية،يونسسورةفي)أتاها(وبلفظ،47/الآيةالمدثر،سورةفي

وفي،25/الآيةالزمر،سورةوفي،26/الآية،النحلسورةوفي،34/الآية،الأنعامسورة

)أتتك(وبلفظ،42/الآية،الذارياتسورةفي)أتت(وبلفظ،35،56/الآيتانغانر،سورة

في)تأتهم(وبلفظ،40/الآية،الأنعامسورةفي)أتتكم(وبلفظ،126/الآيةطه،سورةفي

سورةفي()تأتيكموبلفظ،51/الآية،الدخانسورةفي()تأتيوبلفظ،331/الآية،طهسورة

،3/الآيةسبأ،سورةوفي،811/الآية،البقرةسورةفي)تأتينا(وبلفظ،781/الآية،الأعراف

أيضآ.(التأتينكموبلفظ

في،107/الآية،يوسفسورةوفي،4/الآية،الأنعامسورةفي)تأتيهم(بلفظوورد

الحج،سورةوفي،40/الآيةالأنبياء،سورةوفي،55/الآية،الكهفسورةوفيموضعين

محمد،سورةوفي،66/الآية،الزخرفسورةوفي،46/الآيةيس،سورةوفي،55/الآية

)يأتكم(وبلفظ،34/الآية،مريمسورةفي()يأتكوبلفظ،1/لآيةا،البينةسورةوفي،81/لآيةا

وبلفظ،5/الآية،التغابنسورةوفي،و/الآية،إبراهيمسورةوفي،412/الآية،البقرةسورةفي

.93/الآية،يونسسورةوفي،07/الآية،التوبةسورةفي()يأتهم

وفي،581/الآية،الأنعامسورةوفي،254/الآية،البقرةسورةفي)يأتي(بلفظوورد

،13/لآيةاالرعد،سورةوفي،4و،4،/الآيتان،يوسفسورةوفي،35/الآية،لأعرافاسورة

الحجر،سورةفي(يأتيك)وبلفظ،4،/لآيةا،لشورىاسورةوفي،13/لآيةا،براهيمإسورةوفي
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يوسف،سورةفي)يأتيكما(وبلفظ،248/الآية،البقرةسورةفي)يأتيكم(وبلفظ،و9/الآية

وبلفظ،231/الآيةطه،سورةوفي،38/الآية،البقرةسورةفي)يأتينكم(وبلفظ،37/الآية

،و3،وو/الآيتانهود،سورةفي)يأتيه(وبلفظ،53/الآية،العنكبوتسورةفياليأتينهم(

النحل،سورةفي)يأتيها(وبلفظ،40/الآيةالزمر،سورةوفي،1،/الآية،إبراهيمسورةوفي

،و،/الآيتان،الأعرافسورةوفي،5/الآية،الأنعامسورةفي)يأتيهم(وبلفظ،211/الآية

،45/الآية،النحلسورةوفي،44/الآية،إبراهيمسورةوفي،8/الآيةهود،سورةوفي،و8

وفي،55/الآية،الحجسورةوفي،2/الآيةالأنبياء،سورةوفي،55/الآية،الكهفسورةوفي

.ا/الآية،نوخسورةوفي،5،6،202/الآياتالشعراء،سورة

إلىالإيتاءفعلإسناد:(سببهإلىالفعل)إسنادوهوالأولالأسلوبمنالرابعالنوع

زيها(بإذيئجيمأمحتهاقئتؤتي!:تعالىقولههوالعزيزالكتابفيواحدموضعوله،الشجرة

سببلأنهاالشجرةإلىالفعلأسندلكنه،حينكلثمرهاالشجرةاللهيؤتي:أي،125إبراهيم/أ

تأويلها)1(.فيالعلماءأوردهماوهذا،وأفخمأبلغولكونهللاختصاربالثمرالإتيانقي

الىالمجيءفعلإسناد:(سببهالىالفعل)إسنادوهوالأولالأسلوبمنالخامسالنوع

غيرها:أخرىأسبابوإلىالآيات

الشريفةالآياتبأرقامالباقيإلىونشيرأمئلةمنهوسنختارالكريمالقرآنفيكثيروهو

لآياتفا،15والزمر/أ(يهاقبهذئتاتقةتكجآةقذتك!:تعالىقولهفمنهالسوروأسماء

لغرضإليهاالمجيءبإسنادعتزوإئما،حقيقةإليهاالمجيءإسناديصحولابهايجاء

تعالى:قولهوكذلكالمجيء،فيسببأولكونهماوأفخمأبلغلأئاوالإيجازالاختصار

ز!تحغ(شنهيرقنم!آخ!ققذ:وقوله1104/الأنعام1(زئبهغمنبمحيمالرجآيمم!قذ

وجهعلىإلاإليهاالمجيءإسناديصحولابهايجاءإتماوالبيناتفالبصائرا15،الأنعام/1

وعلى،وأفخموأبلغأخصرالمجازيبالإسنادالتعبيروكونالمجيء،فيسببلأنهاالمجاز

،6،1ص،القرآنوبديع،28صالإيجاز،ونهاية،81،ص،العلومومفتاح،و53ص،البلاغةأسرار:ينظر(1)

وتفسير،3/110والإتقان،2/258القرآنعلومفيوالبرهان،258صوالتبيان،7صهوالمجاح

.34هصالجلالين
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التيالسورواسمسنذكرهاالتيالآياتفيحقيقةإليهالمجيءإسناديصحلاماكليحملهذا

فيها.هي

سورةوفي،34/الآية،الأعرافسورةفي)جاء(بلفظالمجازيالإسنادهذاوردفقد

،40،58،66/الآياتهود،سورةوفي،4و/الآية،يونسسورةوفي،48/الآية،التوبة

،،،5/الآياتالإسراء،سورةوفي،61/الآية،النحلسورةوفي،151،و76،82،4

سورةوفي،15/الآية،العنكبوتسورةوفي،2،/الآية)المؤمنون(،سورةوفي،81

وفي،،8/الآيةغافر،سورةوفي،4/والآيةسبأ،سورةوفيوأ،/الآية،الأحزاب

سورةفي)جاءت(بلفظوورد،14/الآيةالحديد،سورةوفي،18/الآيةمحمد،سورة

)جاءتكم(بلفظوورد،59/الآيةالزمر،سورةفي()جاءتكوبلفظ،أهو/الآية،الأنعام

يونس،سورةوفي،85،،3/الآيتان،الأعرافسورةوفي،2وه/الآية،البقرةسورةفي

،البقرةسورةفي(جاءته)وبلفظ،621/الآية،لأعرافاسورةفي)جاءتنا(وبلفظ،75/لآيةا

.74/الآيةهود،سورةوفي،112/الآية

البقرةسورةفي()جاءتهمبلفظوورد،22/الآية،يونسسورةفي)جاءتها(بلفظوورد

،\هو،و1/الآيات،الأنعامسورةوفي،531/الآيةالنساء،سورةوفي،312،253/الآيتان

النمل،سورةوفي،97/الآية،يونسسورةوفي،131/الآية،الأعرافسورةوفي،124

.4/الآية،البينةسورةوفي،81/الآيةمحمد،سورةوفي،31/الآية

،عمرانآلسورةوفي،120،145/الآيتان،البقرةسورةفي)جاءك(بلفظوورد

يونس،سورةوفي،34/الآية،الأنعامسورةوفي،48/الآية،المائدةسورةوفي،61/الآية

.37/الآيةالرعد،سورةوفي،و4/الآية

،الأنعامسورةوفي،الثانيالموضع،51/الآية،المائدةسورةفي()جاءكمبلفظوورد

،91/الآية،الأنفالسورةوفي،6و،63./الآيتان،لأعرافاسورةوفي،041،751/الآيتان

.\/الآية،الممتحنةسورةوفي،32/الآيةسبأ،سورةوفي،081/الآية،يونسسورةوفي

وفي،72/الآيةطه،سورةوفي،84/الآية،المائدةسورةفي)جاءنا(بلفظوورد

،الفرقانسورةوفي،43/الآية،مريمسورةفي()جاءنيبلفظوورد،29/الآيةغافر،سورة

.66/الآيةغافر،سورةوفي،2و/الآية
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،68/الآية،العنكبوتسورةوفي،2،5/الآية،البقرةسورةفي)جاءه(بلفظوورد

بلفظوورد،4/الآية،الأعرافسورةفي)جاءها(بلفظوورد،32/الآيةالزمر،سورةوفي

وفي،1،86،051و/الآيات،عمرانآلسورةوفي،8و/الآية،البقرةسورةفي)جاءهم(

،5/الآية،الأعرافسورةوفي،5،43/الآيتان،الأنعامسورةوفي،83/الآيةالنساء،سورة

الإسراء،سورةوفي،511/الآية،يوسفسورةوفي،و3،،22،6/الآيات،يونسسورةوفي

سورةوفيكاكا8/الآية،المؤمنونسورةوفي،55/الآية،الكهفسورةوفي،و4/الآية

،53/الآية،العنكبوتسورةوفي،48/الآية،القصصسورةوفي،206/الآيةالثعراء،

،14/الآية،الشورىسورةوفي،41/الآية،فصلتسورةوفي،43/الآيةسبأ،سورةوفي

،الأحقافسورةوفي،1،/الآية،الجاثيةسورةوفي،2،30و/الآيتان،الزخرفسورةوفي

.4/الآيةالقمر،سورةوفي،2و/الآية،النجمسورةوفي،5/الآية،قسورةوفي،7/الآية

قوله:فأؤلها)جاءوها(،بلفظأخرىمواضعئلاثةفيالمجيءفعلأيضأوردتقدمماومئل

التمخقننهآلهثمآئؤبهاؤقالفخجثجآءوممااداحتئزشراجهتمإك!قروأألدينئي!سو!:تعالى

حقمتوثيهنتكقالوأهدايؤمكئملقآءولنزرولهكمرنبهتمءاينتىعثتكنمت!لونيمنبمرمملتأتبهتم

فقوله:المجاز،منالنوعهذامنعدهيمكن،171الزمر/أآئبهعيزلهن!(غليآئعذا!ءطخة

بالنبيين)وجيءالآيةقبلماوبدليل()وسيقالآيةصدربدليلإليها،بهمجيءمعناه(جآءومما!

وأسند(1)بعنفسوقأإليهاسيقوابلمختارينإليهايجيؤوالمأنهمعلىيدلوالسياقوالشهداء(

دونه.هومنبالئهوأشركوا،الرسلبهجاءتبماكفروالأنهمبهلتسببهمإليهمالمجيء

وفتحثوهاجذإذاحقزمراآتحضهإلىزتجئ!أتقؤأآلذق!وسييق!:تعالىقوله:والثاني

جيء:معناها73الزمر/أ(يىخلإيمتقآذنهوهالهئتزمئ!ثلغسصلنمخرنتهافضؤقاذآئوبها

علىلهموالطاعةالرسلبهجاءتبماالإيمانوهوبهلتسببهمإليهمالمجيءفأسندإليها،بهم

تعالى.اللهأمرمامقتضى

يغملودبماكألؤاوجلودممموآبضترممتمشضعهتملث!هدعقتهتممانجآ4وهااذاحق!:تعالىقوله:لثلثاوا

ألارإلىآدتهيخمثرآغدآءوتيزتم!:قبلهالآيةابدليلإليها،بهمجيء:معناه012/أفصلت(!

.616ص،الجلالينتفسير:ينظر(1)
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الوزع:وكذلك(1)بإزعاجوالإخراجالسوقهوالحشرلأن؟ا1وأفصلت/(!يوزلمحونقهتم

الذهابفيتصرفلهليسهناكالإنسانولأن،(2)العقوبةسبيلعلىوالكفالسوقهو

مجازأإليهمأسندالثلاثةالمواضعفيالمجيءفعلفإنلذلك،الأفعالمنوغيرهوالمجيء

أعلم.والله،وأفخمأبلغوكونهالاختصارلغرض

:غيرهأخرىأسبابوإلىالعذابإلىالأخذفعلإسناد:السادصالنوع

غذابييم!وئرقتأخذكتم!ولاتضتموها:لىتعاقوله،موضعأوعشرونثناناالعزيزالكتابفيوله

والأصل،وإهلاكهمقهرهمفيسببألكونهالعذابإلىالأخذأسند،173/الأعراف1(آييص

والمبالغةللاختصارالسببإلىأسندلكنه،أليمبعذاباللهفيأخذكم-أعلموالله-يقالأن

والتفخيم.

!وقريحب!ؤلاتخشوهابمصوصقيأخدكلغذالب:تعالىقولهفيلأخرىاالمواضعتحملهذاوعلى

وقوله:6511الشعراء/1(!عطيرتؤيرغذابقمأخذبمتمؤلالتئوهابس!وء!:وقوله461أهود/

قاصخذهم!:وقوله3111/النحل9(آئعذابقآخذالمفيهذبوةيحئهتمرس!ولمالتم!ؤتقذجآء

لشعراء/اأ(لنهقةأيؤيرعذابقآخدهتمفيهذبؤ!:وقولهلما85لشعراء/اأ(لأيههم!لليدفيآئغذالبإن

صحت!ةإلأينظرو!ما!:وقوله411/لعنكبوتا1(طانونوهتمتموفاتآهمفآخذ!:قولهو811و

!ونو!ضئوآنخضألضخعقة!قآخذتكم:وقوله،لم4وأيس/(!تحضحمونوهتمتأخذهثمؤئعذة

!لهنماخذئقص:وقوله014/العنكبوتأ(آلضعتعةأ!خذتةقن!ؤشهص:وقوله515/البقرةأ

!هوبخ!ييندارهتمفيأوط!ضآقآلزتجفةقةخذئهر!:وقوله،3511النساء/أ(بنهقيهتمألضنعقة

1155الأعراف/9(ألزتجفةآخذتهح!!الوفقمأ:وقولهانموضعين،فيوأأ،،8الأعراف/1

مضييحينألضحتحةقآخذثهم!:وقوله،3،1الحجر/أ!و!مثتييينآلضعتعةبخخذخهم!ه:وقوله

وقوله:141/المؤمنونا(بآلحتئآلقحتصةقآخذتهم!:تعالىوقوله183الحجر/أ(!

13،/العنكبوتا(!خفمب%دايىهتمفقآضححلياآلزتجفةقاخذتهم!ف!ذبوة

(1)

(2)

)حشر(.مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

)وزع(.مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر
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قغتؤأعق!:وقولهلما7أفصلت/(يكع!مبونساكالؤأأقورآثعذابضخعقةقآخذخهثم!:وقوله

طثموأ!وآ!عذآلذديئ:وقوله،144/الذارياتأ(!ليخنهرونوممتمآلضعقةق!خذئهمريهمآقر

آلضت!عةنمقموأآلدين!ؤآخذلتي:وقوله16،أهود/(تجيمب%!دتترهتمفيقأضحمحوأآلضتتحة

لارضقاخذقيإدآ!حق:تعالىقولهالعلماءمنهوجعلوأ،4أهود/(جييب%ديترهتمفيقةضسحوأ

121النساء/أ(قيثفا!ام!نم!و(خذت:ومنه،124أيون!/(1)(ؤآزتمترخرفها

الأولياء.أخذهإنماوالميئاق

ثناناالكريمالقرآنفيوله،أخرىأسبابوالىالبأساءإلىالمسفعلإسناد:السابعالنوع

خلؤأآلويمتقثلوفايآتيهمآئضةتذخلوأآنحييتتضآئم!:تعالىقولهومنهموضعأ،(2)وأربعون

نقخرلمدئرلضزآدترآلأءانتىرضعةامؤاةلدينؤآآلرمئولمتعؤذحئئوزلننلؤاوآلفر%يآئئمامصآةش!ئهئمقئيكئمين

يصيبمالأن،مجازيإسنادوهووالبأساءالضراءإلىالمسأسند4112/البقرةأ(!قربحب

لغرضلههيماغيرإلىهناهاأسندتولكن-سبحانه-اللهمنفهيالشدائدأنواعمنلإنسانا

الأ7تهيض!زقلآ!الثمفآلتهيخممم!كن،!!:تعالىقولهبدليل،والمبالغةوالإيجازالاختصار

وآديمز!:تعالىقولهذلكومثل،لم1،/الأنعام1(!قدليرلتنصقهؤقئفيمجترشمهم!تكوإنهو

الشيطانإلىالمسأسند114/ص9(!وعذابسضحصحأالثتئطقم!نيآيئرتبما7تادىإذآئؤبعثذتآ

وكفرها،إيمانهافيوشرهاخيرهاكلهالأفعالوا":القرطبيقال،وقضاؤهاللهإرادةأنهاوالحقيقة

لاالشرلكنغيرها،شيءخلقفيولا،خلقهفيلهشريكلا،اللههوخالقهاوعصيانها،طاعتها

")و(.علمناهوتحميدآبهأدبناأدبآخلقآ،منهموجودأكان!انذكرأ،إليهينسب

منكلهاالأشياءكانتوإن،الشيطانإلىذلك"نسب:الآيةعلىتعقيبأالسيوطيوقال

وردتعقليمجازهيإذالمواضعبقيةتحملالتأويلهذاوعلى.(4)"-تعالى-معهتأذبأ،الله

فيلههيماغيرإلىإسنادهافيحاصلالتجوزولكنالأصلياللغويبمعناهافيهاالأفعال

بلفظالمجازمنالنوعهذاوردفقد.أعلمواللهوالتفخيموالمبالغةالاختصارلغرضالحقيقة

(1)

(2)

(3)

(4)

.!كا،1/57الطراز:ينظر

المواضع.هذهمنعددإلىتنبيهففيه،62صالإيجاز،إلىالإشارةكتابيمنظر:

.51/012القرآنلأحكامالجامع

كا.30ص،الجلالينتفير
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الزمر،سورةوفي،33/الآية،الرومسورةوفي،140/الآية،عمرانآلسورةفي)مسق(

.21/الآية،يونسسورةوفي،أو5/الآية،الأعرافسورةوفي،8،49الايتان/

وبلفظ،50/الآية،فصلتسورةوفي،15/الآيةهود،سورةفي)مسته(بلفظوورد

الأنبياء،سورةوفي،21/الآية،يونسسورةوفي،214/الآية،البقرةسورةفي)مستهم(

.46/الآية

وفي،53/الآية،النحلسورةوفي،68/الآية،الأنفالسورةفي)مسكم(بلفظوورد

يوسف،سورةفي)مسنا(بلفظوورد،41/الآيةالنور،سورةوفي،67/الآيةالإسراء،سورة

،45/الآيةالحجر،سورةوفي،881/الآية،لأعرافاسورةفي()مسنيبلفظوورد،88/الآية

.41/الآية،عسورةوفي،83/الآيةالأنبياء،سورةوفي

سورةوفي،38/الآيةالإسراء،سورةوفي،21/الآية،يونسسورةفي()مسهبلفظوورد

سورةفي()مسهمبلفظوورد،02،12/الآيتان،المعارجسورةوفي،94،15/الآيتان،فصلت

)فتمسكم(وبلفظ،021/الآية،عمرانآلسورةفي()تمسسكموبلفظ،102/الآية،لأعرافا

،عمرانآلسورةوفيكاما5/الآية،البقرةسورةفي)تمسنا(وبلفظ،311/الآيةهود،سورةفي

في)يمسسهم(وبلفظ،140/الآية،عمرانآلسورةفي)يمسسكم(بلفظوورد،24/الآية

في(اليمسنوبلفظ،54/الآية،مريمسورةفي()يمسكوبلفظ،471/الآية،عمرانآلسورة

بلفظوورد،موضعينفي35/الآيةفاطر،سورةفي)يمسنا(وبلفظ،،3/الآيةالنساء،سورة

سورةوفي،4و/الآية،الأنعامسورةفي()يمسهموبلفظ،81/الآية،يسسورةفي(اليمسنكم

.48/الآيةالحجر،سورةوفي،16/الآيةالزمر،سورةوفي،48/الآيةهود،

ذآ!حئئ3:تعالىقولههوواحدموضعوله،الرياحإلى()أقلتالفعلإسناد:الثامنالنوع

المملوء-الثقالالسحابحملأسند،715/الأعراف1(ئيمتلمقرلالممفتةثقاس!كابمآققت

أسندلكن-الحقيقةعلى-تعالىاللهفعلذلكلأنمجازيإسنادوهوالرياحإلى-بالمطر

المجازمنالآيةكونإلىالعلماءأشاروقد،أعلموالله،والبيانالاختصارلغرضالسببإلى

بينا.لماتأكيدأ(؟)العقلي

.28صالإيجاز،ونهاية،353ص،البلاغةأسرارينظر:(1)
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!خق:تعالىقولههوواحدموضعوله،الحربإلى)تفع(الفعلإسناد:التاسعالنوع

إلىيسندأنوالأصلالحربإلىالحربأوزاروضعأسند14أمحمد/آؤرازقاج(ألحزئيتقع

والمبالغة.الاختصارلغرضالسببإلىأسندلكنهأهلها)1(

الآمرإلىوالقتلوالسومالذبحفعلإسنادعشر:والثانيعثروالحاديالعاشرالنوع

ق!هتم!تحمتضحعفطايعه:تعالىقولهأولها،مواضعأربعةالكريمالقرآنفيولهسببا،لأئابه،

لأنه،غيرهوالفاعل،فرعونإلىالذبحأسند،لم4/القصصأ(هتمؤلمجمتتزءلهنئثههئمإتنايذيغ

قولهومثلهوآكد،أبلغوكونهوالخفةوالاختصارالإيجازلغرضمجازيإسنادفهو(بهاليالآمر

1411/الأعراف1!هنهم!لىيهتمحوله!تخيوئإتنآةكتميقنلونآئعذالبس!وةيت!مومون!تم!اله:تعالى

،4والبقرة/أ!ين!آيمنموي!تخيرنبمنمآنتائذيحونآنغذابو!س!يض!وموتبهنم:تعالىقولهومثله

غيرهم،والفاعلفرعونآلإلىأوفرعونإلىالسوموالقتلالذبحفعلأسندفقد،16/إبراهيم

مباشرتهمالعقلفيممتنعغيركان!انبها،الآمرونوهمالأفعالتلكفيالسببهملأنهم

.(ر)العرفبذلكوالعزفالعادةجرتلكنللذبح

لأئهاالظنوإلىالناسوإلىالرياحإلىالإهلاكفعلإسنادعشر:الثالثالنوع

!مثلما:تعالىقولهفالأول،مواضعئلائةالكريمالقرآنفيولهفيه،سببلأئهمأو

قآقلضتا(آنفمم!هغنملمؤأ2قؤحرثآضخابمتيبهاعررلجصمثليآلذئتاآتخيؤؤهتر؟فييحفقوق

وقوله:لم26/الأنعام1(تيثعرونؤقاآئف!همهتماقئيتهيكون!قإن:وقوله7111/عمرانآلأ

!وتبهدبونإتهئمتغلمؤألئهمته!فنآلخكونلخرخنامعخآشتطغنالوبآلئه!ؤسصمخيفوت

المهلكإذفيهسببلأئهاالرياحإلىالأولالموضحفيالإهلاكفعلأسند142/التوبةأ

الكاذبينإلىالإهلاكفعلأسندالثانيالموضعوفي،سبحانهاللههو-الحقيقةعلى-

لأتهمجازيفالإسناد-!ير-اللهرسولمعللجهادالخروجاستطاعتهمعدمادعواالذين

أزدلبهؤبرليئطخنتصوذلكرنمتكو*ألذى!:تعالىقولهالثالثوالموضعوأوكد،وأخصرأبلغ

(1)

(2)

(3)

،2/852القرآنعلومفيوالبرهان،752صوالتبيان،7صهالمصباحومثله،81،صالعلوممفتاح:ينظر

.3/101والإتقان

.أهو/3والإتقان،2/256القرآنعلومفيوالبرهان،1/104الإيضاحينظر:

.بتصرف2/52الباسمالروض:المعنىبهذاينظر
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)أرداكم(معنىلأنالظنإلىالإهلاكفعلأسند123/افصلت(!آتخنصرينتنقآختم

سببئي!لاوالظنتعالىاللههو-الحقيقةعلى-المهلكإذمجازيفالإسنادأهلككم،أي

وأخصر.وأفخمأبلغبهوالتعبيرالإهلاكفي

موضعالعزيزالكتابفيوله،سببهلأنهبهالآمرإلىالبناءفعلإسنادعشر:الرابعالنوع

!آشئمبآلمتتخؤلتىآلأستئمبآئلغلعلىصشخاليآتينؤقاذيرغؤنيهئن!:لىتعاقوله،هوواحد

سيأمرالذيهو--حينذاكلأثههامانإلىالبناءأسند،63،713أغانر/(كولمتىهبا+ىلإقآطيع

وأبلغ.وأوجزأخفىبهوالتعبيرمجازيلإسنادفا(1)هب

قولههوواحدموضعوله،سببهلأتةبهالآمرإلىالإيقادفعلإسنادعشر:الخاصالنوع

القصص/أ(كويتفوئإ+ىلإآطيعلثينصحرمحافيفآتجثلآلظايقغلىتهتن!قآؤقذلي:تعالى

وبناءالطينبطبخيأمرالذيهولأنههامانإلىالصرحوجعلالطينعلىالإيقادأسند،138

العلماء)2(.حملهالمعنىهذاوعلىوأبلغوأوجزأخصربهوالتعبيرمجازيفالإسناد،الصرح

موضعوله،-غقيهآلمتصلآئم-إبراهيمسيدناإلىالجعلفعلإسنادعشر:السادسالنوع

أسند812/الزخرفأ(!ترجعونععبهءتعتهتمفيتالهتة!ؤجعقهاكمة:تعالىقولههوواحد

جعلأنوالحقيقة،(و)اهببإيحائهفعلهاإلىلتسببه-لخيهآلمثكللآئم-إبراهيمإلى)جعل(الفعل

لههومنغيرإلىالفعلأسندلكن-سبحانه-اللهإلىيعودأمرأبنائهفيوإبقائهاالتوحيدكلمة

وأفخم.أبلغوكونهوالاختصارالإيجازلغرضالحقيقةعلى

أربعةالكريمالقرآنفيوله،الأرضوإلىالحبةإلىالإنباتفعلإسناد:عشرالسابعالنوع

سثبغأنتشمتحتؤمخثليآلترشتبيليفيآضؤثهوينعقونآلذيمتمل!:تعالىقوله:فأولهامواضع

-علىتعالىاللهفعلوهوالحبةإلىالإنباتأسند1126/البقرةأ(حتؤفائةشنب!فيلإلئئنابل

وأبلغ.أوجزبهوالتعبير،مجازيفالإسناد-الحقيقة

(1)

(2)

(3)

لمعنى.اابهذ51و/3تقانلإوا،852ص،لتبيانوا،لإيضاحا:يظر

.852ص،لتبيانوا،1/501يضاحلإا:ينظر

.اللامعبدبنالعزالإمامعنذلكأخذنافقد،16صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:
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كاقاييىقيزتثتاقآخظعآيرؤجوتيت!حبزلنيموسىفقئض!ؤإد:تعالىقوله:والثاني

إلىالإنباتأسندلم61البقرة/أ(ؤتصعيهاتقهماؤيثإصاؤفزمهاؤغذيمهايمنآلأزعقئئبث

فياللهينبتمما:-أعلموالله-يقالأنوالأ!ل-الحقيقةعلى-تعالىاللهفعلوهو،لأرضا

والثالث:.(1)وأفخمأبلغوكونهوالإيجازالاختصارلغرضجاء،مجازيفالإسناد-الأرض

.631/يسأ(لازض!آتئبتمخا!قهاآلازؤجطقآلؤىستخن!:لىتعاقوله

ورلتآئتزتآلمحاعلتهاآئرئ!افإذآهامدكلآلأزض!!ؤترى:تعالىقوله:الرابعالموضع

سبحانه--اللهفعلوهوالأرضإلىلإنباتاأسند15/الحجأ(بهيعزؤ!!ينمنؤآئتتت

الإلهيةالقدرةعظمعلىوأدلوأفخمأبلغلكونهالاختصارلغرضبهجيءمجازيفالإسناد

.وغيرهالنباتبإنباتالأرضفيالمودعة

لبثمئق!:لىتعاقولهولهماأ،موضعانوله،النفسإلىالتقديمفعلإسناد:عثرالثامنالنوع

لتسببهمإليهمالسخطتقديمأسند018/المائدة9(لحئهزآدتةشتخط؟نآنف!ئهتمقققذممتما

تعالى:قولهوالئاني.وأبلغأخصربهوالتعبيرمجازيفالإسناد،(2)واعتدائهمبعصيانهمإليه

.العذابأي016أص/(تآآشرقذششموة!

آصخبئكم!آؤلخآ:تعالىقال:المخاطبينإلىالخذلانفعلإسنادعشر:التاسعالنوع

آل9(!قديحولهثئصغلكلآلئةآنفسعكئمهـ!!جمنليمنفؤهذافلآتئففحئميحثقنها\صحئ!مقذض!ي!ة

سبعونمنهمقتلإذأحد،معركةفيمصيبةأصابتهمالمسلمينأن:المعنى،1165/عمران

بدر،فيآخرينسبعينوأسر،منهمسبعينبقتل-بمثليهاالمشركينأصابواقدوكانوا-رجلأ

فييعني-الخذلانهذايكونكيف-متعجبين-قالواأنهموتبينالموقفهذاتوضحفالآية

هو)قلبالتعجبهذاالآيةعليهمزذتثمفينا؟-ر!"-اللهورسول،مسلمونونحن-أحد

مقدرأحدفيحدثمالأنمجازيإسنادإليهمالخذلانإسنادأنوالشاهد(أنفسكمعندمن

ولكنه،الحقيقةعلىاللهعندمنهو:"المعنى:السلامعبدابنالإمامقال،-سبحانه-اللهعند

(1)

(2)

.،1/6الطرازفيالموضوعهذاإلىالعلويأشار

.5صوالإيجاز،إلىالإشارةكتاب
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجازالئاني/الفصل042

رسولومعصيةالمركزبمفارقةذلكفيتسببوالأتهمإليهمإخوانهمقتلمنأصابهممانسب

.(1)"-رر!جم-الله

مجلصخيتما!ؤقق:تعالىقوله:الغائبينجماعةضميرإلىالمهدفعلإسناد:العشرونالنوع

غؤخل--اللههوالحقيقةعلى"الماهد:السلامعبدابنقالط،لم44/الرومأ(تتهدونقلانفيمببن

إلىالفعلأسندلأنه-مجازيفالإسناد(2)"الصالحبالعملإليهبهلتسببهمالمهدإليهمفنسب

وأبلغ.وأوجزأخصربهوالتعبير،لههوماغير

العزيزالكتابفيولهوغيرها،النفسإلىالإصابةفعلإسناد:والعشرونالحاديالنوع

ابنقال،1،وال!ساء/1(تق!صلثينلتئيئزمنآضتاتك!ؤقآ:تعالىقولهأولها:،كثيرةمواضع

مجازيفالإسناد")و(،معصيتهمبسببأصابتهملأنهاالنفسإلىإصابتها"نسب:السلامعبد

كسبكمنلأنهنفسكمنفهوسيئةمنعليكقدرماأوأصابك"وما-أعلموالله-والتقدير

.(4)"لآخرةواالدنيامصائبسببهوالعصيانلأن،عصيانكوهو

الحديد،سورةوفي،8و/الآيةهود،سورةفي)أصاب(بلفظوردالفعلهذاومثل

،27/الآيةالنساء،سورةوفي،561/الآية،عمرانآلسورةفي،()أصابتكموبلفظ،22/الآية

،(صابتهمأ)وبلفظ،11/لآيةا،الحجسورةفي(صابتهأ)وبلفظ،601/الآية،المائدةسورةوفي

النساءسورةفي)أصابك(وبلفظ،62/الآيةالنساء،سورةوفي،561/الآية،البقرةسورةفي

،03/الآية،الشورىسورةوفي،37/الآيةالنساءسورةفي()أصابكموبلفظ،مرتين،و/الآية

وبلفظ،662/لآيةا،البقرةسورةفيصابها()أوبلفظ،11/الآية،الحجسورةفي(عابه)أوبلفظ

سورةوفي،43/الآية،النحلسورةوفي،641،2،1/الآيتان،عمرانآلسورةفي()أصابهم

،05/الآية،التوبةسورةفي()تصبكوبلفظ،93/الآية،الورىسورةوفي،15/الآيةالزمر،

النساء،سورةفي)تصبهم(وبلفظ،201/الآية،عمرانآلسورةفي()تصبكموبلفظ،مرتين

(1)

(2)

(3)

(4)

.بتصرفو5ص،الجلالينتفسير:وينظر،95صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.(1)رقمالها!انظر

.(1)رقمالهاث!انظر

.(1)رقملهامث!اانظر
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سورةوفي،36/الآية،الرومسورةوفي،131/الآية،الأعرافسورةوفي،مرتين،8/الآية

سورةفي()تصيبنوبلفظ،52/الآية،المائدةسورةفي)تصيبنا(وبلفظ،48/الآية،الشورى

كا!3/الآيةالنور،سورةوفي،13/الآيةالرعد،سورةفي()تصيبهموبلفظ،25/الآية،الأنفال

)يصيب(وبلفظ،كار/الآيةغافر،سورةفي()يصيبكموبلفظ،4،/الآية،القصصسورةوفي

هود،سورةفي()يصيبكموبلفظ،و5/الآية،التوبةسورةوفي،241/الآية،الأنعامسورةفي

وبلفظ،15/الآيةالزمر،سورةوفي،63/الآيةالنور،سورةفي()يصيبهموبلفظ،8و/الآية

،7والنساء/آيةمعنىعلىالمعنىيحملالآياتهذهففي،18/الآيةهود،سورةفي)مصيبها(

لغرضسببهإلىأسندالإصابةفعللكنتعالىاللهبأمرإلاتقعلاوالحوادثالمصائبلأن

وأفخم.أبلغوكونهوالإيجازالاختصار

النفس:إلىالاحضارفعلإسناد:والعشرونالثانيالنوع

لتسببهاالنفسإلىالإحضارأسند411التكوير/أ(!آخضرتنققآ!لجت:تعالىقوله

قولهبدليلمحضرأشرأوخيرمنعملمايجدوإنمايؤخرولايقدملاهناكالإنسانفإن!الافيه

تمقتماا7ؤبئتهتتنقاآنتؤتوذكموكليمنعيثتوقامخضراخئريمقغيقتقاتفيحلتجد!تؤتم:تعالى

لم.4و/الكهفأ(أخذاؤلآتطيوزئبثعيلوأحاصررتا!ؤؤخدوأ:وقوله،031/عمرانآلأ(تييدا

اللهرسولقال:قال-ةئهت!ةتدأز-حاتمبنعديعنالصحيحين"وفي:القرطبيقال

يمئه،أيقنالعبدقتنظر،تزجقانعبد؟ؤتينتيتهما،تعالىاللهشمكقمهلاإأخدمئكئمقا:-!ه-

ققننالئاز،فتستقبلهيديهبينوينظر،قذتمقاإلاتزىقلامئةأشأتمؤتئظز،قذقهقاإلاتزىقلا

.(؟)"قفتفغلتفزةق!ثبؤتؤالئاز،تتعيئأنمنكماشتطاغ

لإحضاراإليهانسبإحضارالعملفيالسببهيالنفسكانت"لما:السلامعبدابنوقال

فالإسناد،(2)"أ44/الرومأ(شهدون!قلانفيسيئ:تعالىقولهفيالصالحينإلىالمهدنسبكما

وأبلغ.وأوجزأخصربهوالتعبيرمجازي

(1)

(2)

.1/236والقرآنلأحكامالجامع

كا.95،0صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل242

آحمتتنتص!إق:تعالىقوله:المخاطبينإلىالإحسانفعلإسناد:والعشرونالثالثالنوع

،الأعمالالأولبالإحسان"المراد:السلامعبدابنقال17الإسراء/1(لإثفيي!آختتنتص

نيتمجازالثانيوالإحسان،حقيقةالأولفالإحسانالمراد،ونيلالثواب:الثانيوبالإحسان

المثوبةلكمأحسناالعملأحسنتمإن:باختصارفالمعنى(1)"لأعمالابإحسانإليهلتسببهمإليهم

وأفخم.وأبلغوأوجزأخصربهفالتعبير،المثوبةلكماللهأحسنأو

خمسةوله،النفوسوإلىالرياحإلىوالإهلاكالإصابةفعلإسناد:والعشرونالرابعالنوع

رلهجآلذئتاصمثليهتر؟آثحيؤؤفيقايفقوق!الومثل:تعالىقوله:أولها،الكريمالقرآنفيمواضع

الريحلىإالإهلاكأسند111،/عمرانآلأ!وقآقق!ئاآنف!ئتهخنملصؤأ2قؤحرثيخبهاعرآضتابت

لكونهسببهإلىالفعلأسندلكن-سبحانه-اللههووالمهلك،والإهلاكالإصابةسببوهي

وأبلغ.وأوجزأخصر

وقوله:،أكار/الأنعامأ(تشعرونومامته!عئآلأ!الووإنيتهيكونا:تعالىقوله:والثالثنيوالثا

توبألثؤؤسم!خيفوئألشقةلختهمتعذثؤليهنماكوغ!تألقاضداوشفراقيرياا!ىغتؤكأن!

.214/التوبةأ(!ثكدبونإتهق!تغلموألثهمثه!فنآلجكونلخرخنامعكئمآشتطغنا

لإسنادفا-سبحانه-اللهرضاءيخالفبماإليهلتسببهمإليهمالموضعينفيلإهلاكاأسند

ؤلالميبيليآدئه!ؤآنفقوأفي:تعالىقوله:والرابع.(2)دكآووأبلغوأوجزأخصربهوالتعبيرمجازي

يقويالجهادتركأوالجهادفيالنفقةعنالإمساكلأنا1و5/البقرةأ(إلىآلهفكزئففوأبآيدخ

قال،مجازيفالإسناد،سبحانهاللههو-الحقيقةعلى-والملقيللهلاكسببأفيكونالعدو

ونسب،التفلكةإلىبأنفسكمتلقواولا:قالفكأنهالجملةعنباليدين"تجوز:السلامعبدابن

فيوالنفقةالجهادعنوتقاعدهمبمعصيتهمإليهاتسببوالأئهمالتفلكةإلىالأنفسإلقاءإليهم

وذلكر!:تعالىقوله:والخامس.(و)"-لحؤ!غ-اللههو-الحقيقةعلى-والملقي،اللهسبيل

والمفيك،العذابفيوأوقعكمأهلككمأي123/أفصلت!وأزددبئبرليهؤلمحنتسىزلأ*وكئمن

(1)

(2)

(3)

.5،06صوالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

كا.95،0صالإيجاز،إلىالإشارةكتابيضظر:

.6،16صهالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر
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الاختصار)1(.لغرضسببهلأنهالظنإلىلإهلاكافعلأسندلكن-غؤجل-اللههوالحقيقةعلى

العزيزالكتابفيولهوالأعداء،الكفارإلىالإخراجفعلإسناد:والعشرونالخاصالنوع

لم،او1/البقرةأ(آخرضكنمخيثيمن!ؤآخيصفم:تعالىقوله:الأولفالموضعموضعأ،عشراثنا

،(2)"ليهمإلإخراجانسبفخرجواآذوهملمالأنهممجازأأخرجوكمكماحقيقةأخرجوهم":أي

همالمسلمونوإنما،حقيقةمكةمنالمسلمينيخرجوالمالمشركينلأنمجازيفالإسناد

وأبلغ.وأوجزأخصربهفالتعبير،بدينهمفرواأوخرجواالذين

دييرتا(أخيتجمآمنؤقذآلتوشئييليفينقيلآلأتتآؤقا!اله:تعالىقوله:الثانيالموضع

الأصلفإن،خروجهمفيالأعداءلتسببمجازأغيرهمإلىالإخراجأسند،1246البقرة/أ

إلىالفعلفأسندالأعداء)و(قبلمنذراريهموسبيأبنائهمقتلبسببجرجواالذينهوأنهم

إسرائيل.بنيفيجرتوالقصة،وأبلغأخصرلكونهسببه

إلىيررأقويىيخيصنهمآلظغوتآؤ!آؤلهم!والدينىكقرؤأ:تعالىقوله:الثالثالموضع

،للطاغوتلولايتهم-سبحانه-اللههو-الحقيقةعلى-المخرج،7125/البقرةأ(آلظلخمئ

أخصربهوالتعبيرمجازيلإسنادفابموالاتهإليهلتسببهمالطاغوتإلىأسندأوالإخراجفنسب

وأبلغ.

وقتثوأسمبيليفيؤأوذوأدتيرهتموأخيىجوأمنهاجروأ!قآلدين:تعالىقوله:الرابعالموضع

5911/عمرانآلألأتهر(1تخهاينمخيرىحصم!ؤفيخقتهتمسممايهتملأكقرنعحهغؤقتلوأ

المسلمينأنوالحقيقةمكة،مشركيإلىأسند(4)المدينةإلىمكةمنالمسلمينإخراجأسند

وأوجزأخصرلأنهسببهإلىالفعلفأسند،لهمالكفارأذىبسبببدينهمفارينخرجواالذينهم

أعلم.والله،وأبلغ

(1)

(3)

القرآنعلومفيوالبرهان،1/104والإيضاح،6أصالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:المعنىبهذاينظر

256/2.

.6،16صهالإيجاز،إلىالإلثارةكتاب:ينظر

،بتصرف،35ص،الجلالينتفسير:ينظر

.4/813القرآنلأحكامالجامعينظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل442

ألؤيى(إلىلظلمئحتآيحنلئماس!آلنخيرجإقكآنزقف!!مئب:لىتعاقوله:لخامسالموضعا

عليهويدلغؤجل-،-اللههو-الحقيقةعلى-"المخرج:السلامعبدابنقال،11إبراهيم/أ

.(1)"أ52،/لبقرةاأ!آلؤ2إلىلظلخمئآقنيخيرجهصقنوأاةلديمنىاولنأدته!اله:لىتعاقوله

إلىآلطلخنئفنلكرجكاتيتءاتنينعتد؟تغنىيترذآلدى!ممؤ:تعالىقوله"وأما:وقال

كانوإن،حقيقةاللهإلىالإخراجنسبةكانتاللههوالمخرججعلتفإن9أ:الحديد/أ(آلتويى

منبالخروجأمرهملأنهم،بهالآمرإلىالفعلنسبةمجازمنالإخراجكان-جفه-الرسولطهو

قولهومثله،الثانيالوجهعلىمجازيفالإسناد،(2)"العرفانإلىالجهلومنالإيمانإلىالكفر

منلقنهلخمقأؤعفوأقنؤأاءلذيتآليخرتيفئتزآلتراتنتىغليه!ةتئنؤأزشولا!ليئكرإلئةآآلرذقذ!اله:لىتعا

الثاني.الوجهعلىحملإن51،111/الطلاقأ!آلؤزإلىآلظاتنتى

آلدينآخرقهإذآدئةنصمرةققذتصحروةإلأ!:تعالىقوله:السادسالموضع

ضقنها(ألئةإثمخزنلالصنجيهءإذيهقولآتغارلتهماإدآثنتزتابب!فروأ

إلى-!و-النبي-ألخؤواالحقيقةفيوهم،مكةمشركيإلىالإخراجأسند.لم40/التوبةأ

معلقأالقرطبيقال،مجازيفالإسناد(3)"الندوةبدارنفيهأوحبسهأوقتلهأرادوا"لماالخروج

إلىبإلجائهمولكنفارأ،بنفسهخرج"وهو!!عروأآخرجهآلذين!إد:تعالىقولهعلى

.(4)"عليهمفيهالحكمورتب،إليهمالفعلفنسب،فعلهحتىذلك

!وآدله*زشاتقولؤاأتإقئحقبغترلييخرهمينأخرجوأألذين!:تعالىقوله:السابعالموضع

فقسمبدينهمفارينخرجواالمسلمينأنوالحقيقةمكةمشركيإلىالإخراجأسند014/الحجأ

من)أخرجوافمعنىالكفار)5(.أذىعلىصبروقسمالمدينةإلىخرجوقسمالحبشةإلىخرج

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.16صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.16صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.542ص،الجلالينتفسير:ينظر

.8/431القرآنلأحكامالجامع

.بتصرف21/86،96القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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أخصروالتعبيرمجازيفالإسناد،دينهمفييفتنواأنلخوفهمالخروجإلىألجئوا:(ديارهم

والبلاغة.والإيجازالاختصارفيوأدقهاالمجازاتألطفمنوهووأبلغوأوجز

قلآأتخرحدأقلكنفرالغقرلحيكيمنآثمذقوةيرقرتمينؤكأيق!:تعالىقوله:الثامنالموضع

منقوةأثدهمتريهأهلمنوكأين:)التقدير:السلامعبدابنقالا31لىمحمد/!ا(قاجزقئم

إلىمنهمفارآخرج-!رر-لأتهإليهمالإخراجقن!يست،أهلكناهمأخرجوكالذينقريتكأهل

السابقة.الآياتمنمرماعلىمجازيفالإسناد،(1)(قتلهعلىاتفقوالماالغار

وآضؤلهشئتتغونديرهتميحنأخرجوأآلدينآئمفجرين!لففقرآ:تعالىقوله:التاسعالموضع

لىإلإخراجاسندأ81الحشر/أ(!لضلإقو!آهمأؤتهك7ؤزبهم!وتهآلتةؤتضثرونويىضؤتاآلتوينفقحلأ

مثلبيانتقدموقد،الخروجإلىألجئواإنماالمهاجرينلأنمجازيإسنادوهومكةمشركي

للتكرار.داعيفلاالمعنىهذا

تؤنوأثآدتراققإتاكتمآلر!ممول!يخرجونه:تعالىقولهعشر:والحاديالعاشرالموضعان

ييربهتم(ؤآخرتجو!رتنآلديمخنيئتلؤكئمآلديمتغنألتةتنهصبهئم)تتا!:وقوله11/الممتحنةأ(زئبهئم

بيانتقدموقدمجازيإسنادوهوالموضعينفيمكةمشركيإلىالإخراجأسند19/الممتحنةأ

السابقة.المواضعفيمثله

أسند12الزلزلة/أأثقاتها!(آلأزض!ال!ؤآخرج!تى:تعالىقولهعشر:الثانيالموضع

اختصارأسببهإلىالفعلأسند،مجازيفالإسناد-سبحانه-اللهفعلوهوالأرضإلىالإخراج

أعلم.والله،أبلغكونهمعوإيجازأ

فيوهي،-غقيهآلمثلآئم-عيسىإلىمخصوصةأفعالإسناد:والعشرونالسادسالنوع

لغرضالمجازبطريقيكون-تعالى-اللهغيرإلىفإسنادها-غ!ؤجل-اللهفعلمنالحقيقة

تعالى:قوله:فأولهما:موضعانالعزيزالكتابفيوله،والتفخيموالبلاغةوالإيجازالاختصار

فىكنتاتمولمقاتما(فرامعىإدايتثأةماتخلقحذنلثألترلقابشرتخ!ثونىقؤ"!تؤ!ييكونآلنزلتقاثت،

جثئكئمقذآيئيلتغإشقصإك!ؤزشولابجلؤآقيوآل!ؤرلةوآنع!مةآتكصنب!ؤئعئمةقييهون

.61/352القرآنلأحكامالجامعومثله،6صهالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصلكاهـ2

ؤأئننتآدئهباءدتيطتزأييرقتكونف!نفخألظترمخةصآلطيخضنىحمآلحقآيئزيحتمفرزيآتز

لك1دفيإنبيوتحغفيتذخمرونؤمانو!آتبماؤأتيئكمآلئرأل9ابآتمؤقوأسغيوآلأتجر!ىآلأحمه

لحترتملدىآتغفقثحمؤقيعلآلتؤزهمزمفتدئتفلخا!ؤمصملآقاضؤيميينإنكنترلكغلأية

.015-47/عمرانآلأ(غتيحئم

دإؤيذيكؤغكغتكيعميئر!دأتيتجآتقىئميعت*اتلآذاتإد!ال!:لىتعاقوله:وثانيهما

ؤآلتوزلةوأيخكخةغقخئثآتحتنبقإذؤ!قلأأتمقديئآفاس!ئيهزآتفذي!بزوجآيذئف

هخ!الآؤئبرفئبإديئطيزاقتكونلههاقشنفخبإدنيآلظترآلطايخكقئةمنتخلقوإذؤآلانجيل

.5111/المائدة9!هباديئيحجآئخؤتئإدؤبادقؤآلأترض!

من،(تخرجتبيرئ،،تخلقأجل،،أحييأبيرئ،)آخلق،-الموضعينفي-فالأفعال

مجازأإليهوأسندتفنسبتاللهبإذنفعلهافيتسببعيسىلكن-سبحانه-اللهاختصاص

.(1)والتفخيموالبلاغةلإيجازواالاختصارلغرضفيهسببأكانمنإلىالفعلبإسنادتعبيرأ

تعالى:قولههوواحدموضعوله،النفسإلىالوقايةفعلإسناد:والعشرونالسابعالنوع

بناقال16/لتحريماأ(وآلححازةآلايمىوقودهاتاراؤآفييكزآثف!فوأاشوأةآلدينتةيها!

بالطاعةإليهالتسببهمإليهمالوقايةونسبة-سبحانه-اللههوالحقيقةعلى"الواقي:السلامعبد

أبلغ.وكونهوالإيجازالاختصارمنهوالغرضمجازيلإسنادفا،(2)"والإيمان

آتئؤيخوتإئضا!:تعالىقوله:الأمرإلى()جامعالفاكلاسمإسناد:والعشرونالثامنالنوع

أسند،216النور/أ(ت!ئذلؤهخقتدهبوأتزخاجآقيقئقغهد!انوأوإداؤزممولهبآل!هةاقؤأآلديمت

واختصارأإيجازأسببهإلىالفاكلاسمأسيذفهنا(و)هيفسببلأنهالأمرإلى()جامعالفاعلاسم

وأفخم.أبلغلكونه

(1)

(3)

إبراء"نسب:وقالالأولالموضعإلىالسلامجدابنأشارفقد،6هصالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

."بدعائهذلكإلىلتسببهإليهالموتىواحياءالأكمه

.16صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.16صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر
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قولههوواحدموضعوله،الإنسانإلىالإحياءفعلإسناد:والعشرونالتاسعالنوع

لأزصىآفيقمممار\ؤى!قتبقيرتقمتصاقتلآتههـمنيلإشحخيمتيئغك!تتنالكدآخلي!يمق:تعالى

.213/المائدة9(مجييعأآقاته!احماله!آنقآآخمآهاومقجييعاألتاشققتلفتحآتما

.مجازيفالإسنادالآيةفيلههوماغيرإلىالإحياءأسند

أنقذفكأنماالهلاكعلىإشرافهاعندإحيائهاإلىتسببومن"معناه:السلامعبدابنقالط

.(1)"الحياةاستمرارفيتسببالحقيقةعلىوهذا،الهلاكمنجميعأالناس

منوالإنقاذالتركعنعبارةفإنهتجوز،أحياها()ومنتعالىقوله"وفي:القرطبيوقال

.(2)"تعالىدثههوإنما-الاختراعهوالذي-فالإحياء!الا،هلكة

النمرود:وبين-آلمثتلأئمغليه-إبراهيمسيدنابينجرتالتيالمحاورةفيتعالىقولهوأما

ؤيميمتيخيءآلذك!زبئإنرهملقاإدلمفثآآلثه"اتنهةآنزيبرءفيإنرهتمخآخآلذكطإلىترآلتم!

الآخر،عنوعفاأحدهمافقتل،برجليندعاالنمرودفإن.أ258/البقرة1(ؤأيخيتأخيءقاذأتأ

فالإسناد،كذلكليس-الحقيقةعلى-والإحياءله،الإحياءبمثابةالآخرعنعفوهأنترعم

فيالنمرودغباوةإبراهيمسيدنارأىفلماوغباءمكابرةنوعوهوالحقيقةعنمجردادعاء

فبفتآئحغيربمنبهاقألئآفثتيرقييحنبآفتتيىيأيئأدتة!قإص:أوضححجةإلىانتقلالجدال

.8521/لبقرةا1(3)(كقرلذىآ

والتكاثر،والأولادوالأموالوالبيعوالتجارةالأملإلىالإلهاءفعلإسناد:الثلالونالنوع

ويته!يأ!ثوأؤتخمتعوأدزهثم!:تعالىقولهأولها:،الكريمالقرآنفيمواضعأربعةوله

الإنسانهوواللاهيالأملإلىالإلهاءفعلأسند،13الحجر/أ(!عتغقونقستؤلهتآلأقل

وأبلغ.وأوجزأخصربهوالتعبيرمجازيفالإسنادحقيقةغفلتهفيالسادر

(آلربهؤؤيل!ي!دؤؤل!ضلآ!قارآدتعكيصتغؤلامخقمثه!هفئلأيىجال!الو:تعالىقوله:والثاني

(1)

(2)

(3)

.16صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.6/471القرآنلأحكامالجامع

.بتصرف5وص،الجلالينتفشر:ينظر
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل842

فاللاهيالحقيقةعلىوأما(1)هيفسببلأنهماوالبيعالتجارةإلىالإلهاءفعلأسند137النور/أ

والتعبير،مجازيفالإسنادوغيرهما،وتجارةبيعمناليوميةالمعاملاتيباشرالذيلإنساناهو

والفخامة.البلاغةمنفيهلماوأبلغأخصربه

آلئه(ر!دعنآؤبد!تمولألائمه!آقؤلكتمءانوأآلذيمت!تتماتها:تعالىقوله:الئالث

الإنسانهواللاهيلأن(2)هيفسببوهماوالأولادالأموالإلىالإلهاءفعلأسندأو/المنافقونأ

وأبلخ.وأوجزأخعرلأثاعنهعبرمجازيفالإسناد،المؤمنهواللهوعنوالمنهي

أسند1،12التكاثر/أ(!آتمقابرززتمحتئ!آلكاثرثهبهم!:تعالىقوله:الرابع

طاعةعنوينشغليلهوالإنسانهواللاهيلأنالإلهاء،فيسببوهوالتكاثرإلىالإلهاءفعل

سببهإلىالفعلأسندمجازيفالإسنادوالأولاد،بالأموالالآخرينعلىوالتفاخربالتكاثرالله

وأبلغ.أخصرلكونه

ولهوغيرها،والإن!سوالجنالأهواءإلىالإضلالفعلإسناد:والثلاثونالحاديالنوع

لملتر(سسيليعنقيصفكآلقؤى!ؤلاتتبج:تعالىقولهمنهانختارموضعأثلاثونالعزيزالكتابفي

والهاديوالمضل)و(الإضلالأسبابأقوىمنلأنهالهوىإلىالإضلالأسندفهنا126اص/

ؤتهدىتثآءقنألتهيصل!ذيك:تعالىقولهعليهيدل-سبحانه-اللههو-الحقيقةعلى-

أبلغ.ولكونهالاختصارلغرضبهجيءمجازيفالإسناد،113المدثر/أ(تاةقن

وقوله:لم2و/أفصلت(ؤآقيدنم!آلهنينأض!لأتاآلذيمخازتا!زلتا:تعالىقولهأيضأومنها

والمجرمونوالإنسالجنإلىالإضلالأسندوأوالشعراء/أ(!آضقنآإلأآفخيىكون!ؤمآ

والبلاغةالاختصارلغرضمجازآالسببإلىالفعلفأسند،فيهسببجميعأوهمالموضعينفي

.-غ!ؤ!ل-اللهبيدمقدرقضاءالحقيقةعلىالإضلاللأن

(1)

(2)

(3)

هذامنوعدهاالمواضعهذهإلىالسلامعبدابنالإمامأفارفقد،62صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.الموضوع

.(1)رقمالها!انظر

.(1)رقمالها!انظر
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والسوربالأرقامإليهانشير،الكريمالقرآنفيالمواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلى

وبلفظ،62/الآية،يسسورةوفي،7و/الآيةطه،سورةفي)أضل(بلفظالمسندهذاوردفقد

وبلفظ،71/الآية،الفرقانسورةفي)أضللتم(وبلفظ،2و/الآية،فصلتسورةفي)أضلانا(

وبلفظ،وو/الآيةالشعراء،سورةفي)أضلنا(وبلفظ،36/الآية،إبراهيمسورةفي)أضللن(

وبلفظ،85/الآيةطه،سورةفي)أضلهم(وبلفظ،29/الآية،الفرقانسورةفي)أضلني(

سورةفي)أضلونا(وبلفظ،24/الآية،نوحسورةوفي،77/الآية،المائدةسورةفي)أضلوا(

،الأنعامسورةفي)يضل(وبلفظ،67/الآية،الأحزابسورةوفي،38/الآية،الأعراف

،8/لآيةاالزمر،سورةوفي،6/لآيةا،لقمانسورةوفي،و/لآيةا،الحجسورةوفي،441/لآيةا

وبلفظ،24/الآية،الفرقانسورةفي)يضلنا(وبلفظ،62/الآية،صسورةفي()فيفسلكوبلفظ

)ويضلوا(وبلفظ،06/لآيةا،لنساءاسورةفي(يضلهم)وبلفظ،4/لآيةا،لحجاسورةفي(يضله)

وبلفظ،2،/الآية،نوحسورةوفي،03/الآية،إبراهيمسورةوفي،88/الآية،يونسسورةفي

في)يضلون(وبلفظ،611/الآية،الأنعامسورةوفي،311/الآيةالنساءسورةفي)يضلوك(

لآسورةفي)يضلونكم(وبلفظ،311/الآيةالنساء،سورةوفي،6و/الآية،عمرانآلسورة

.25/الآية،النحلسورةفي()يضلونهموبلفظ،96/الآية،عمران

قوله:-ر!جتء-النبيوإلىالصدقةإلىوالتزكيةالتطهيرفعلإسناد:والثلاثونالثانيالنوع

والتزكيةالتطهيرفعلأسندإن3011/التوبةأ(بهاؤتريميهمتطقرهتمصهمدقةآفؤالتميمن!خذ:تعالى

الصدقة،بأخذوتزكيتهمتطهيرهمفيتسبب-!ه-لأنهمجازيفالإسناد-!فه-النبيإلى

كما-!و-النبيإلىالتزكيةفعلوأسند،الصدقةإلىالتطهيرفعلفأسندالفعلينبينفزق!ان

لتوقفهالتطهيرفيسببوالصدقةأيضأمجازالصدقةإلىالتطهيرإسنادن!فاللفظظاهرهو

أعلم.والله،وأبلغوأوجزأخصربهوالتعبيرمجازيلإسنادفاكلوعلىعليها)1(.

فيمواضعأربعةوله،وغيرهالشيطانإلىالنسيانفعلإسناد:والثلاثونالثالثالنوع

وقوله:لم42أيوسف/رئهء(ر!ز!فآدن!ةآلشئطن:تعالىقولههيالكريمالقرآن

آلن!همؤكئمحتئ+!ئسيخ!قآتخذتموئم!:وقوله316/الكهفأ!ه!آبهرهآنآفتتطنالأهيي!نتا!ؤقآ

فيالمعىهذاإلىوذهبالموضوعهذاإلىالسلامعبدابنأشارفقد،62الإيجازإلىالإشارةكتابينظر:(1)

.لد!أتلا
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل052

11و/دلةلمجاا9(آلتهيهزقألهن!هتمآلشتطنلختهصآلهتصتخؤد!:وقوله5111/المؤمنون1(كرى

الإنساء،فيلتسببهم(511:)المؤمنونآيةفيالمهاجرين!الىالشيطانإلىالنسيانفعلأسند

لكن،الآخرةأمر!اهمالهغفلتهفيالسادرالإنسانهوالناسيأنوحقيقتهمجازيفالإسناد

.(1)أعلموالله،وأبلغأخصرلأنهسببهإلىالفعلأسند

ثلاثةفيالكريمالقرآنفيوردوقد،الآياتإلىالإبصارفعلإسناد:والثلاثونالرابعالنوع

أسند211لإسراء/ا1(مئصرةلتهارايةأةوجعفتآآلخلياتةة!لمحخؤتآ:لىتعاقوله:ولهمافأ،ضعموا

الإبصارفإسناد،العينينذوهووالمبصربها،مبصرأوالأصل،فيهلتسببهاالآيةإلىالإبصارفعل

والتفخيم.والبلاغةوالاختصارالإيجازلغرضلههوماغيرإلىأسندمجازيهناها

آتينا:المعنى159الإسراء/1(تهاقالقمؤاتججركلآلاقةتمود!ؤءاتيتآ:تعالىقوله:والثاني

اللهقدرةوعلى--غقيهآلمثئلأئمصالحالنبيصدقعلىداتةنيرةمضيئةمبصرة"آيةالناقةثمود

لإبصارفا،(2)"اللهعندمنأنهاوكفروابهاجحدواوقيل،بتكذيبهاظلمواأيبها()فظلموا،تعالى

بها،مبصرأيقالأنوالأصلسببهإلىالفاعلاسمفيهأسندمجازيإسنادوهوالآيةإلىمسند

وأفخم.وأبلغأوجزالقرآنوتعبير،الحقيقةعلىالإنسانهوالمبصرلأن

311/النملأمصخرفبب!(هداقالوأتجعترةسهئ!ءاتشناققاجا!:تعالىقوله:الثالث

السببإلىأسندلكفبها،مبصرآ:والأصل،فيهالآياتلتسببمجازأالآياتإلىالإبصارأسند

والتفخيم.والبلاغةللاختصار

!ؤلقذ:تعالىقوله:فرعونإلىوالإيرادالإقدامفعلإسناد:والثلاثونالخامسالنوع

يرعؤئآئىؤتآيرعؤنآثىوتلإلهءقآشعؤأفزعؤ%إك!تبايبؤس!فطنان!تالموسىآزسمفتا

.او8-و6أهود/(آفارقاؤزدلهمآلمئمؤتؤتملهوقةرئحعتقدمبرسثيد

هوولكونه،وعصيانهمقومهكفرفيلشببهنرعونإلى(و)فأوردهم)يقدم(الفعلأسند

(1)

(2)

هذامنوعدها151المؤمنونآيةإلىالسلامعبدابنأشارفقد،62صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

ذاتها.الآيةبخصوص146ص،الجلالينتفسيروينظر:،النوع

.3لم9ص،الجلالينتفسيرومثله،2"51/1القرآنلأحكامالجامعينظر:
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25؟المتقدمينعندالعقليالمجاز

أخصربهوالتعبيرمجازيفالإسنادأيفأإليه)يقدم(الفعلأسندفقدوقومهلنفسهفيهالمتسبب

.(1)وأنكىوأبلغوأوجز

مثالوله،الكتابإلىوالإحصاءالمغادرةعدمفعلإسناد:والثلاثونالسادسالنوع

اخقحمفا(إلأةزي!كالؤضحييزةلغادرلاآثجتتقذاقاليتؤتقشتا!ؤتقولون:تعالىقولههوحدوا

تسجيلوفيالإحصاءفيسببوهوالكتابإلىوالإحصاءالمغادرةفعلأسند14و/الكهفا

أعلم.والله،وأبلغأخصربهوالتعبيرمجازيفالإسناد،(2)لإنساناأعمال!منوكبير؟صغير؟كل

إلى)التخقي(وفعل)الإلقاء(فعلإسناد:والثلاثونوالثامنوالثلاثونالسابعالنوعان

ييهاقاؤآنقف!ثفذتآ!زضق!ؤإذا:تعالىقولههوواحدموضعالعزيزالكتابفيوله،الأرض

لأنمجازيإسنادوهو،الأرضإلىوالتخليلإلقاءافعلاأشيذلم3،4/الانشقاق1(ؤمخفت!

إلىالفعلانأسندلكنفيهامماأخلاهاالذيوهو-سبحانه-اللههوالحقيقةعلىالملقي

وأبلغ.أخصرلأنهالسبب

ندرجهاالإسنادمنأنواعخمسةوله،سببهسببإلىالفعلإسناد:الثانيالأسلوب-2

يأتي:كما

هووليس(الإخراجسببسبب)وهوالشيطانإلىالإخراجفعلإسناد:الأولفالنوع

قآخرجهماعئهاآلتثئظق!قآز!ما:تعالىقوله:الأول،مواضعثلاثةوله،الحقيقةعلىالمخرج

آخرجآل!ث!تطقكمأتفيت!ملاءادتمتتق!:تعالىقوله:والثاني،631/البقرةأ(ييهمتاكأتا

لكعدؤهذاإنلادمققفا!:تعالىقوله:والثالث،12،/الأعراف1(آئخؤقنآبؤئيهم

.111،أطه/!!قت!ثقحآئحتةمنيحترتجتكاقلآؤلرؤجك

النازعهووليس(النزعسببسبب)وهوالشيطانإلىالنزعفعلإسناد:الئانيوالنوع

ياسهماليريهمالممؤةيهمآ(عخهما:!تنرنمتعالىقولههوواحدموضعوله،-الحقيقة-على

آلهـثتلأئم-غليه-اللههو-حقيقة-والنازع"المخرج:السلامعبدابنقال،12،/الأعرافأ

(1)

(2)

.16صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.(1)رقمالهامشانظر
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والأمئلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجاز/الثانيالفصل252

منأنهعلىومقاسمتهالشيطانوسواسالشجرةأكلوسبب،الشجرةأكلذلكوشب

لغرضاستعملمجازيفالإسنادسببهسببإلىوالنزعالإخراجفعلفأسند،(؟)"الناصحين

أعلم.والله،أبلغلكونهوالاختصارالإيجاز

موضعوله،(الإحلالسببسبب)وهمالكبراءإلىالإحلالفعلإسناد:الئالثوالنوع

(!آت!واردارقؤمهتمؤآصفوأكفرأآلتهنغمتتذلوآآلدينإلىترآتم!!:تعالىقولههوواحد

ذلكنسبالنارلحلولالموجببالكفرأمروهم"لما:السلامعبدابنالعزقال128إبراهيم/أ

كفرهم،إحلالهاوسببالبوار،لدارالمحلهو-سبحانه-فالثهبه،أمروهملأنهم،إليهم

الفعللأنمجازيفالإسناد،(2)"راضلالحلولالموجببالكفرإياهمأكابرهمأمركفرهموسبب

أعلم.والله،وأفخمأبلغولكونهلإيجازواالاختصارلغرض،لههوماغيرإلىأسند

سببسبب)وهمالكبراءإلىوعذابهاالنارصليأوالنارتقديمفعلإسناد:الرابعوالنوع

آشضلآ!قاللياتل:تعالىقولههمامثالانوله،حقيقةالنارإلىالمقذمينهموليسواالنار(تقديم

(!أفارفىضخغفاعذات!فزدةهدابآقذممنرشآ!قالوأآئقرارنجبئ!ئقبآآنترقذمشموةبكؤمرحتا

.كاأ06،1اص/

فامتثلوا،أمروهمالكبراءلأن،سببهسببإلىالنارصلي"نسبوا:السلامعبدابنالعزقال

إياهمرؤسائهمأمركفرهموسبب،كفرهموسببهغ!ؤحل،اللههوالحقيقةعلىوالمقدم

بالكفر")و(.

إلىدعوتموناأيلنا:قدمتموهأنتم"قوله::فقالالمعنىهذامثلالقرطبيوأورد

تعالى:قولهفيوقالآخر،سببعنسببفهو،العذابلهذاسببأالعصيانفكان.(4)"العصيان

لإسنادفا،(5)"المعاصيإلىإيانابدعائهالعذابهذالناقدممن:"معناه:(هدابآقذمتن!زبتآ

(1)

(3)

(5)

.36صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.(1)رقمالهاثررانظر

.(1)رقمالها!انظر

.51/225القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.(4)رقمالهامشانظر
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352المتقدمينعندالعقليالمجاز

الإيجازلغرضالإسنادهذااستعملوقد،حقيقةلههوماغيرإلىالفعلأسندلأنه،مجازي

وأفخم.أبلغولكونهوالاختصار

هموليسوا(الوقايةسببسبب)وهمالمخاطبينإلىالوقايةفعلإسناد:الخاصوالنوع

تاراآئف!وآفييكزةاقؤأقؤأآلذين!تةيها:تعالىقولههوواحدمثالوله،حقيقةالنارمنالواقين

سببه،سببإلىالفعلأسندالأهلوقايةإلىفبالنسبة16التحريم/أ(والخجازةآلتالعىهاوقو

تقوىلأن،السببسببإلىالنسبةمجازفمنالأهلوقاية"وأما:السلامعبدابنالعزقال

وهوسببها،سببإلىالوقايةفأضيفت،لتقواهمسبببالتقوىوأمرهمالنار،لوقايةسببالأهل

وأبلغ.وأوجزأخصربهوالتعبيرمجازيفالإسنادالمنكر")؟(،عنونهيهمبالمعروفأمرهم

الكتابفيواحدموضعوله،سببهسببسببإلىالفعلإسناد:الثالثالأسلوب-3

ولاذ1ثدنثقولمفن!ؤمتهم:تعالىقولهفي-خبرر-النبيإلىالفتنةفعلإسنادهوالعزيز

.14و/التوبةأ(تقمنئ

سببأذلككانبالخروجأمرهإذالأنه-!فه-الرسولإلىالفتنةأسند(!ولاتق!نئ:قوله

.(2)نهبلافتتانهسببأإياهنرؤيتهوكانتالأصفر،بناتلرؤيتهسببأخروجهوكان،خروجهفي

أعلم.والله،وأبلغأخصربهوالتعبيرمجازأ،سببهسببسببإلىأسندفالفعل

المصدرية:علاقتهالذيالعقليالمجازأمثلة-6

مواضع،أربعةالكريمالقرآنفيولهمجازأالمصدرإلىوأسندللفاكلبنيفيماوهو

ص!ج!ةآتخذنرئامابغلىجذؤآنه!ال!:تعالىقولهفيوردوقدالخذ،إلىالتعاليفعلإسناد:فأولها

الآيةفيالفعلأسندوقدمصدر،وهو،(3)والجلالالغطمةالخذ:.13الجن/أ(ؤلاؤتدا!

وهو،الحقيقةعلى-المتعاليهولأنه-اسمهعز-الربإلىيسندأنوالأصلمجازآإليه

(1)

(2)

(3)

.16صالإيجاز،إلىالإثارةكتاب:ينظر

هذهالقرطبيفصلفقد،8/581القرآنلأحكامالجامع!شظر،63صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

وئؤضحه.الإسنادهذايلائمبماالقصة

.91/8القرآنلأحكاموالجامع،4/761الكشاف:ينظر
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والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجازالئاني/الفصل452

بالتعاليوالمقصودمجازآصفاتهمنصفةإلىالفعلأسندلكن،إليهالفعللإسنادالمستحق

وأفخم.وأبلغوأوجزأخصرالأسلوببهذاالتعبيرلأن-اسمهجل-هو

يأ114/الكهفأ(ته"،طقسا*!تحتتطيعققنقآؤقاغؤراآؤلجبح!:تعالىقوله:وثانيها

للمبالغة.)غورأ(بالمصدروصف)الماء(لكن،الأرضفيغائر

الملك/أ(!يأييكابضآ:ضييهبقققآؤكرغليزاآضمخإقئتمأزةفل!:تعالىقولهوهو:وثالثها

130.

آلتنتدبثمىآلقنتةؤتيزتمءلغتةهدؤأتمعوأق!:تعالىقولهالرابعالموضعومثله

لأنالمصدريةعلاقتهعقليمجاز!آتمليفود!بثسىآلزتد:فقولهلموواهود/(!آتمرفود

لهمزيدالذينالمرفودونهمإذ()المعذبونأهلههمالمرفودوإتمامرفودأليس)الرفد(

أهله(المرفو)اليرفد)بئسوالتقدير:،مثلهآخرعذابلهرلهذأومثلإ،آخزبعذابالعذابفي

بلعنهمرفودةالأولىاللعنةصارتالآخرةفيأخرىبلعنهالدنيافياللعنةرلهذ!بتمالأئه

.أخرى
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الأولالمبحث

والاووحاللغةفيالاسعتعارة

اللفة:فيالاستعارة-أ

بينالشيءتداولعلىأووالإعطاءالأخذعلىوالراء(والواواللعيناللغويةالماذةتدذ

الماعونجيرانهممنيتعاورونهم:"يقال:هـ(5،1)تالفراهيديأحمدبنالخليلقال

.(1)"ويعطونيأخذون:يتعاورون،والمناولةالمعاورةمنوالعارية،والأمتعة

المعنىعلىتطبيقهأردنافإذا،(2)"ءيشكلفي"عاثمالمعنىهذاأنالخليلوقزز

يحصلالألفاظأنفيلمذهبهمموافقفإتهالبلاغيينعندبهالتعارفجرىالذيالاصطلاحي

يفهم.غرضأويزادمعئىإلىللوصولاستعارةأوتعاوربينهافيما

تلتالتياللغةمعاجمفيدارالذيهو-تعالىأدثةرحمة-الخليلقرزةالذيالمعنىوهذا

ومنه،إئاةفأعارهثوبأواستعاره،بينهمالعوارييتعؤزون"هم:الجوهريقال.(3)العينمعجم

.(4)"بينهمفيماتداولوه:أي:الشيءواغتؤروا،متذاؤلأومتغاؤر:بمعنىمستعار،كير:قولهم

(1)

(3)

(4)

.(رعو)ةدما،لعينا

.(رعو)ةدما،لينا

تاج،المحيطالقاموسالمنير،المصباح،العحاحمختار،البلاغةأساس،اللغةتهذيب،اللغةمقاييمىينظر:

إليها.المشارالمعجماتفي)عور(،مادة،العروس

.عور()دةما،الصحاخ
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وأعازةالشيء،أعازةوقد،بينهمتداولوهماوالعارة"العاريةمنظور:ابنقولوكذلك

واستعار:وتعور،اثنينبينيكونوالتداولالمداولةشبهوالتعاوروالمعاورة،إياةوعاؤزة،منه

عاريةمنهاستعرت:ويقال،إتاةيييزةأنطلب:منهواستعازةالشيءواستعازة،العاريةطلب

.(1)"فأعارنيها

علماءعندالاعمطلاحيالمعنىفيمنهاوالمراديتفقللاستعارةاللغويالمعنىفهذا

نهائيأ.النقللاالإعارةسبيلعلىغيرهإلىالأصلفيلهومجخغفااللفظنقلوهو،البلاغة

اللغويبالمعنىللاستعارةلاصطلاحياالمعنىعملةإلىلإشارةافيالأثيرابنأحسنوقد

المجازيةالاستعارةفيالأصللأناسضعارة،،الكلاممنالقسمهذاشقيئ"واثما:قالحين

بعضمنالناسبعضيستعيرأنوهيالمعاملةمنضربهيالتيالحقيقيةالعاريةمنمأخوذ

أحدهمااستعارةيقتضيمامعرفةسبببينهماشخصينمنإلاذلكيقعولاالأشياء،منشيئآ

الآخرمنأحدهمايستعيرفلاالوجوهمنبوجهمعرفةسبببينهمايكنلم!اذاشيئأ،الآخرمن

بعفى،منبعضهاالألفاظاستعارةفيجارالحكموهذامنه،يستعيرحتىيعرفهلاإذشيئأ،

نقلفيالشخصينبينكالمعرفةالآخرإلىأحدهمامنالمعنىنقلفياللفظينبينفالمشاركة

.(2)"رخآلاإلىأحدهمامنالمستعارالشيء

:(تاريخية)نبذة:البلاغةعلماءاع!طلاحفي،الاستعارة-ب

واضحةبنتيجةنخرجلافإثناالمتقدمينالعلماءعندالأولىالملاحظاتجمعناإذالعلنا

بابفيعليهاتكلمواالتيالقرآنيةالأمثلةأنمنالرغمعلىالاصطلاحفيالاستعارةمعنىعن

عندالاصطلاحيبمعناهاالاستعارةفهموابأتهملناتلؤحأدقبمعنىأوتكشف،الاستعارة

عنتأريخيةنبذةيأتيوفيما.لاصطلاحيااسمهاعلىينضوالمأئهملاإ،المتأخرينالبلاغيين

جهودهم.

(1)

(2)

)عور(.مادة،العربلسان

.،،/2السائرالمثل
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الاصطلاحي.معناهاتحديدفيالأولىالخطوةئعذللاستعارةالقزاءتفسير-؟

تعالى:قولهفيللآيةتعرضهعندهـ(207)تالفراءنجد(القرآن)معانيكتابففي

حصدهم:ويقالالمحصود،كالزرع"فالحصيد:يقول،5511أهود/(وحصيرقآير!مثها

.(1)"الزرعيحصدكمابالسيف

!انمحذوفالطرفينأحدوأن،الششبيهعلىقائمةالاستعارةأنيفهم-هناها-فالفراء

ولاتضعدوئ،ذ!!:الآيةفيأيضأقولهإلىولننظر،بالاستعارةتسميتهاعلىينصلم

.("اليالسلمفيكالصعودالجبلفيالصعود"جعل:قاللما35/عمرانآلأ(تهتبىئ

ثيهز(قإمامص!ؤإئهما:تعالىلقولهتفسيرهفيالفراءعندللاستعارةالفهمهذاويتأكد

لائه،إمامأالطريقفجعل،أسفارهمفيعليهاتمزونلهمبطريق:"معناه:يقولإذ917الحجر/ا

فيالحقيقيالمعنىعنالصارفةالقرينةبذكرهالقزاءعندالفهمهذايتاكدوكذلك")و(ويتبعيؤثم

ت!كتلا"والغض!:بقوله4511/لأعرافا1(آلغضبفوسىغنشكتؤلضا!:تعالىقوله

للاستعارةوالفهمالتحديدهذامثلنجدوكذلك(4)"شكن:معناه!اثما،صاحبهيسكت!اتما

:قالحينلم21/الفرقانأ(!قاتغينهاله!زييراصعوأتييرفكاينمفن!اداقآثهم:الكريمةالآيةفي

اللهإن:يقولأنأرادالفزاءفكأن،(5)"كلامهفيصدرهفغلى،غضبإذاالآدميكتغيظ"معناه

فغلىغضبإذابالآدميجوفهامنالزفراتوإطلاقالنارلهيبتأتججشبه-سبحانه-

منبهيصيبوما،وعنفطيشمنفيهلمايفطنأندونمنعواهنهعلىالكلامفألقى،صدره

هوكمابلاغيآاصطلاحآ-للاستعارةالفراءوتحديدتحليلفينبالغأنبذلكنريدولا،الناس

محددعندهمعناهاأنالآياتلهذهتفسيرهمنيبدوالذيلكن-المتأخرينالبلاغةعلماءعند

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.32و/1،القرآنمعاني

.2/72،القرآنمعاني

.و2/1،القرآنمماني

.2/651،القرآنمعاني

.2/262،القرآنمعانيك:ينظر
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الفراءعندأسرارهابعضعلىوالوقوفمعالمهاتحديدكانبلتسميتها،علىينصلموإن

الكريم.القرآنفيالمجازأساليبمنغيرهاعنالاستعارةتمييزطريقعلىالأولىالخطوة

.الاصطلاحإلىمنهاللغةإلىأقربللاستعارةالجاحظتعريف-2

إلىمنهأقرباللغةإلىهوتعريفأللاستعارةفوضعهـ(255)تالجاحظوجاء

مجازكلعلىإطلاقهيمكنعامهو!ائمالأنواعهاحصرفيهليسالتعريفهذالأنالاصطلاح

.(1)"مقامهقامإذاغير؟باسمالشيءتسمية"الاستعارة:قالإذاللغةفي

هوالمجازأنواعمننولحالاستعارةأنيفهمكانالجاحظأنعندييزخحالذيلكن

!ؤقثم:تعالىلقولهتعرضفعندما،الاستعارةعلىمعناهاحملقدف!رهاالتيالآياتأن

السكرمقدارعلىولكن،عشيولابكرةالجنة"وليس:قال216/أمريم(ؤغيشتاييهالكرةرزقهتم

14وأغافر/(لحزنةجهتصآلآيىفيآلذينوقال!:-غؤحل-اللهقولهذاوعلى،والعشيات

منها،ق!ضتعإنساندخولهايختارولا،فيحفظشيءمنهايضيعلاوجهنم،الحفظة:والخزنة

.(2)"بهشضتتالخازنالحافظمقامالملائكةقامتلماولكن

علىالقائمالققكشتة:الجاحظيقولأنإلاالمتأخرينوكلامالتفسيرهذابينفليس

وأبقيالمشبهفحذفحفظهعنمسؤولهوشيءعلىآدمبنيمنالقائمالحافظبالخازنجهنم

التصريحية.الاستعارةسبيلعلىبهالمشبهفيالمشبهدخولمدعيأبهالمشبه

مشتملةالشعرمنأبياتأيفسركانعندمابالاستعارةالكلامهذاقبلصرحقدوالجاحظ

الشاعر:قولهيوالأبيات،الجاحظعندالفهمهذالنافتأكذ،الاستعارةعلى

بلاهاغيرقاقددازيا

تتاهامنمجمرانبهاأخز

تغشاهاشحابةؤطفقت

(1)

(2)

.1/153والتبييناليان

.1/153والتبيينالبيان

ضحآقابققبمكانما

قغتاقاعلىقم!اهاوكر

غيناقاجراضهاعلىتبكي
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والمغانيفيه،أقيمالذيموضعهايعنيومغناها،مساءها،يعنيممساها،:"قوله:قال

عيناها،عراصهاعلىتبكي:وقوله،تبكيظلتيعني،وطفقتأهلوها،بهاكانالتيالمنازل

الشيءوتسمية،الاستعارةطريقعلىالسحابمنبكاءالمطروجعل،للسحابهناهاعيناها

.(؟)"مقامهقامإذاغيرهباسم

.الأخرىالمجازألوانمعمختلطةقتيبةابنعندالاستعارةأمثلة-3

عامأكانلهاتعريفهلكن،(2)للاستعارةخاصأبابأأفردفقدهـ(276)تقتيبةابنوأما

مكانفتضعهاالكلمةتستعير"فالعرب:قال،المرسلالمجازالاستعارةمعبهخلطإذ،أيضأ

والمجاورةفالسببمشاكلأ")ر(،أولهامجاورأأو،الأخرىمنبسببالمسمىكانإذاالكلمة

البلاغة.علماءعندعليهاالمصطلحالاستعارةمنوليسالمرسلالمجازعلاقاتمن

نأقتيبةابنعندأيضأالمعالمواضحةغيرعليهاالمصطلحالاستعارةأنعلىوالدليل

بكثيرخلطهاقدللاستعارةالكريمالقرآنمنعرضهاالتيالأمثلةوأن،دقيقغيرلهاتعريفه

أوردهاالتيالمرسلالمجازأمثلةفمن،والكناياتالمرسلالمجازمنهيالتيالآياتمن

عندهم،النوءعنيكونلأتهنوء،للنبات"يقولون:قولهلاستعارةابابالاستعارةبابضمن

.(4)"ينزلالسماءمنلأنهسماء،للمطر:ويقولون

(!حلدونلهبهالهئمآدتررحمةفقولجوههغثق!ئآلذينآوآقا!:لاستعارةاومن":يضأأوقوله

ومنبرحمف...كانإتاهادخولهملأنرحمةشقاها،جنتهيعني1107/عمرانآلا

ل!ممانفي!ؤآتجقل:تعالىكقولهبهايكونالقوللأن،القولموضعيوضعاللسان:الاستعارة

.(5)"حسنأآذكر:يأ481اء/لشعرا1(!مالأجيندنآفييمحذقي

(1)

(2)

)و(

(4)

(5)

.1/152والتبيينالبيان

.021ص،القرآنمشكلتأويلينظر:

.(2)رقمالهامقانظر

.(2)رقمالهاثىانظر

.11صه،القرآنمشكلتأويل:ينظر
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أمثلةومن،بالاستعارةخلطهقتيبةابنولكنمعلومهوكماالمرسلالمجازمنكلهفهذا

قوله:-غؤجل-اللهكتابفيالاستعارة"فمن:قولهأيضأالاستعارةمنجعلهاالتيالكناية

.(؟)"رمألامنشدةعن:أي142/القلمأ(س!اقيغنئكشف!!تؤتم

،117والإسراء/،4والنساء/أ(فييلأ!ؤلايطقمون:غ!ؤجل--اللهقولومنه":وقوله

فيالنقرةوالنقير:،النواةشقفييكونماوالفتيل1124النساء/أ(تقتزاو!ولآيظلمون

الحسابفييظلموالمحوسبواإذاأنهمأرادوانما،بعينهذلكيظلمونلاأنهميردولمظهرها،

.(2)"الحقيرينالتافهينهذينمقدارولاشيئآ

عنفكنىالذنوبمننفسكطهر:أي14المدثر/1!قيثاتذقظؤ!(:قوله"ومنه:وقوله

.(3)"عليهتشتمللأنها،بالثيابالجسم

وأمثلة")هـ(،العطيةعنيمسكون:أي167التوبة/أ(آئرتهتم"!ويفبضحولنى:وقولهم

أمثلةعرضفقدقتيبةابنهناننصفأنيجبأننالاإ،الاستعارةبابضمنعرضهاكثيرةأخرى

هووانما،الأنواععلىنصغيرمنالكريمالقرآنوفيالعربكلامفيالمستعملةالاستعارةمن

البلاغةعلماءطريقةمنقريبأتفسيرأالاستعاراتفسروقد،الاستعارةعنوانتحتعاماتجاه

تئديلأتها،أنبتتإذا،الأرضىضجكت:"يقولون:قولهذلكفمن،الاستعارةموضعبيانفي

.(5)"رغثلاعنالضاحكيفتزكماالزهرعنوتنفتق،النباتحسنعن

يخمثىلهؤرافىتاوجعتناقآخمتتنماشتتاآؤضجن!-غؤحل-:قولهالاستعارة"ومن:وقوله

الخيرسبلبهيهتديإيمانألهوجعلنافهديناه،كافرأ:أي1122/الأنعام1(آلتالي!ءيمننلمحه

فاستعارالكفر،في:أي2211/الأنعام1(شتههأبخايى!مليسىآلظلخمتيفيقثلي!منوالنجاة

(2)

(4)

(5)

.103ص،القرآنمثكلتأول:

.041ص،القرآنمشكلتأويل:

.701ص،القرآنمشكلتأولل:

.621ص،القرآنمشكلتأويل:

.102ص،القرآنم!ئمكلتأويل:
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.(؟)"الإيمانمكانوالنور،الهدايةمكانوالحياةالكفر،مكانالموت

263

فيكما،التشبيهعلىتقوموأئهاللاستعارةفهمهعنينبئقتيبةابنعندالتفسيرفهذا

آدتهاهق؟دآق!:تعالىقولهفيالاستعارةموضعيبينوهوأيضآكلامهإلىولننظرالأولالمثال

ثم،بالفمالذوق"وأصل:قالا211/النحلا(يضنعو!ت!الؤأبماوآلخؤلهفيتاس!آلبرج

:أي،عندهماوذقفلانأناظر:الكلامفيتقولوالاختبار،الابتلاءموضعفيوضعيشعارقد

لامطغيتين،،عليهميغارلابها،آمنينوكانوامكةأهلفينزلتالآيةوهذه..واختبر،.تعرف

وبالكفاية،وبعوثه-خير-اللهرسولسرايامنالخوفبالأمناللهفأبدلهمينتقلونولاينتجعون

سوءمنعليهمظهرما:(والخوفالجوعوالباس،والعظامالقذأكلواحتىسنينسبع،الجوع

.(2)"البالوكسوفالحالوتغيرالبدنونهكةوالشحوببالضضيرآثارهما

وبينبينهمايفرقفلمتمامأ،واضحةتكنلمقتيبةابنعندالاستعارةفإنحاليكلوعلى

لغرضتأتيالتيالمفيدةالاستعارةبينيفرقولم،الكنايةوبينبينهاولا،المرسلالمجاز

إذابلاغيةلفائدةتأتيولااللغويالتوسعبابمنهيالتيالمفيدةغيروالاستعارة،بلاغي

.(و)الجرجانيالقاهرعبدمقاييسعليهاطبقنا

ضمنالوصففيوالمبالغةوالمشاكلةالئبيهأدخلقدقتيبةابنأنذلكإلىأضفناوإذا

نفسها،الاستعارةأنواعبينولاحتىمستقلب!ثكللديهوتقئزهاوضوحهاعدمأدركنالاستعارةا

،1223/البقرةأ(لكئمحرث!لهنتآؤكئم:تعالىقولهالاستعارةضمنأوردهالذيالتشبيهفمثال

حملهلكنه،الاستعارةمنوليسبليغتشبيهفهذا،(4)"الأرضتزدرعكمالكممزدرع:أي":قال

.الاستعارةعلى

محنىن!خآومقآدته!صعتغة:تعالىقولهالاستعارةإلىأضافهالذي،المشاكلةومثال

يصبغونكانواالنصارىلأن،صبغةفسماه،الختان"يريد:قال1138البقرة/أ(صحخغةأدتر

(2)

.601ص،القرآنمثكلتأويل:ينظر

.241،521ص،القرآنمكلتأويل:ينظر

.والبيانالثرححقوؤقاهما،النوعينبين-ألثةرحمة-القاهرعبدفرقفقدبعدهاوما22،البلاغةأسرار

.51،ص،القرآنمثمكلتأويل
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:أي،(الله)صبغة:-تعالى-اللهفقالللحنفاء،كالختانطهرةهذا:ويقولونماء،فيأولادهم

.(1)"-غقهألمثتلأئم-إبراهيمملةبهاوأراد،لادهمأوالنصارىصبغةلا،اللهصبغةالزموا

البلاغةعلماءعندمعروفهوكماالاستعارةمنوليسالمشاكلةمنالمثالفهذا

المرسل.المجازعلاقاتمنعلاقةوالمشاكلة،(2)المتأخرين

!فتا:تعالىقولهأيضأ،الاستعاراتمنعدهالذيالوصففيالمبالغةمثالوأما

أرادتإذاالعربتقول":قال،12و/الدخاناو!!شظيرينوماكأنوأوآلأزف!آ!ئمآةعلتمبكت

الشمسأظلمت:الصنائعكثير،النفععام،المكانورفيع،الشأنعظيمرجلمهلكتعظيم

وعمففيالمبالغةيريدون،والأرضوالسماءوالبرقالريحوبكته،لفقدهالقمروكسفله،

لهوالسامع،عليهمتواطئونجميعألأنهم،بكذبذلكوليسوعمتشملتقدوأنها،المصيبة

ونيتهم،،صفتهوششقصوايغطمواأنأرادواماكلفييفعلونوهكذا،فيهالقائلمذهبيعرف

يفعلأنقتمكاد:ومعنى،يكسفكاد:أيالقمر،وكسف،تظلمكادت:أي:الشمسأظلمت

")و(.تفغلولم

(4)البلاغةعلماءجمهورعندمعلومهوكماالاستعارةمنوليسالمبالغةمنالمثالفهذا

فإنه-عامأكان!ان-قتيبةابنعندوتفسيرهاوتعريفهاالاستعارةمعنىبأنالقولمنبدولا

أيضآمستقلةلبحثهاالأساسيةاللبنةوضعقدكتابهمنلهاواسعآومكانأمستقلآعنوانآبإفراده

منالنوعهذامسارفيتطوروهوله،يذكرعملذاتهبخذوهذا،بعدهجاءممنالعلماءعند

ماوهذا،العربكلامفيأمالعزيزالكتابفيسواءوردأينمامنفردآيبحثلأنالمجازفنون

حقأ.حصل

مناسبة.أمثلةمعللاستعارةمناسبأتعريفأوضع)ثعلب(العباسأبو-4

،للاستعارةتعريفأوضعإذسابقيهجهودمناستفادأنهفيبدوهـ(291)تثعلبوأما

(1)

(2)

(3)

(4)

.311ص،القرآنمشكلتأويل

.52،260و،3/725،852،البلاغيةالمصطلحاتمعجميظر:

.21،ص،القرآنم!ئمكلتأويل:ينظر

بعدها.وما3/180،اللايخةالمصطلحاتمعجمينظر:

http://www.al-maktabeh.com
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عنالصارفةالقرينةوذكرالمجاز،منأخرىأنواعأمعهايخلطأنغيرمنشواهدعليهاوأورد

بقوله:عرفهافقدالمجاز،أساليبمنالنوعهذاإبرازفيأخرىخطوةوهذه،الحقيقيالمعنى

زهير:كقول،سواهمعنىأو،غيرهاسمللشيءيستعارأن"وهو

قشغيمأثمزخققاأئقتخيثتذىكييزةب!وتأتئظزؤتئمقشذ

مالك:بنشمسفيشرأتأبطوقال،للمنيةرحلولا

الضؤاجلثائغتاياأفؤا؟تؤاجذتقفل!تلهزدخغطيمفيقرةإذا

قتم.ولاللمنيهتواجذولا

الهذلي:ذؤيبأبووقال

تنقعلاتميقهكلأئقيتألهفازهاأئشتتالضيثة!اذا

.(1)"للمنيةظفرولا

الشيء"تسميةالجاحظعندكانتأنبعدأخرىخطوةبالاستعارةسارثعلبآأنفنرى

لاسماأنعلىليدل،سواهمعنىأوغيرهاسمللشيءيستعارأن:ثعلبعندأعمبحت"غيرهباسم

وأأبينبشكلبلاغيمعنىلتأديةبهجيء!انماومستقرأ،ئابتأليسالجديدموضعهفيالمستعار

المجازية.الأغراضمنذلكغيرأوأخصرأوأفخمأوأوضح

المكنيةبالاستعارةخاصةللاستعارةأمثلةذكرهاالتيالشواهدجميعأنالنظريجلبومما

التصريحية.للاستعارةأمثلةذكرهاالتيالشواهدفييردلمإذ

بيتفيالاستعارةموضعيبينكانإذالاستعارةتعريفيشبهماالمعتزابنبديعفيونجد

هو:الشعر

.5،صالئمعر،تواعد(1)

منحورالذرئبالكواكبوالصبح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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،الكتابأم:مثلبها،عرفقدشيءمنبهايعرفلملشيءالكلمةاستعارةهو"وإنما:قال

.(1)"الذلوجناخ

أساليبأنواعكليشملعاموأنهبالعمقموسومولاجديدغيربداوإنالضعريففهذا

الكريم،القرآنمنأمثلةلهوأوردللاستعارةبابأوضعأنهإليهنشيرأنيمكنالذيلكنالمجاز،

يشعركبشكل(2)المتقدمينوأحاديث،السابقينوأشعار،الصحابةوكلام،الشريفوالحديث

ومؤلفاتهم.النفادأحاديثفيمكانأتأخذبدأتالاستعارةأن

معناهاتحديدفيأخرىخطوةللاستعارةالجرجانيالقاضيتعريف-5

الاصطلاحي.

بشكلمكانهأخذقدالاستعارةتعريفأنونعرفنشعربدأناالعلماءهؤلاءوبعد

الجرجانيللقاضي()الوساطةكتابتقحقحنافعندما،البلاغيةالدراساتفيسبقمماأوضح

الأصلعنالمسضعاربالاسمفيهااكتفىما:"الاستعارة:بقولهيعرفهاوجدناههـ(366)ت

للمستعارالمستعارومناسبة،الشبهتقريبوملاكهاغيرها،مكانفيفجعلتالعبارةونقلت

عنإعراضأحدهمافييتبينولا،مفاخرةبينهمايوجدلاحتىبالمعنىاللفظوامتزاجمنه،

.(و)"رخآلا

آلظلخصتىينشا!لآلنخيرجإلمكآنزئمة!تنب!الر:لآيةاعلىطبقناهإذاالتعريففهذا

فيهااكضفىقد-الجرجانيالقاضيرأيعلى-هنافالاستعارة،11إبراهيم/أ(آلنؤيىإلى

نققتفقد،والعلمالضلالهو:الذيالأصلعنوالنور،الظلماتوهو:المستعار،بالاسم

وهوغيرهامكانفيفجعلتوالخورالظلماتنقلتيعنيغيرها،مكانفيقحيقتالعبارة

والنور،والضلالالظلماتبينالشبهتقريبيعني،الشبهتقريبوملاكها،والعلمالضلال

منالصحيحالطريقإلىيهشديأنيستطيعقلبهفيلإيمانادخلالذيالإنسانأنلبيان،والعلم

فيهالسيرويستطيع،طريقهيبصرفهوالنورفيحلالذيالإنسانحالهوكما،وتخبطتعثردون

(1)

(2)

)و(

.2ص،البديعكتاب

.22صإلى3صمن،البديعكتاب

.14ص،الوساطة
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762والاصطلاحاللغةفيالاستعارة/الأولالمبحث

لفظةوكذلك،()الضلال،لفظةيناسبها،()الظلماتلفظةمنهفالمستعار،تخبطأوتعثرغيرمن

أوضحبشكلولكن،نظيرهمعنىعنتعبيرآجاءمنهماكلألأن()العلملفظةتناسب)النور(،

أحدهمافييتبينولا،منافرةبينهمايوجدولا،بالمعنىممتزجفاللفظوأوجز،وأبلغوأبين

الآخر.عنإعراض

خطوةوهوالاستعارةأركانإلىإشارةأولفهذه،منهللمستعارلهالمستعارمناسبة:وقوله

وهوالمجازأساليبأنواعمنغيرهاعنوتمييزهاالمفردةالاستعارةمعنىلتحديدجديدة

ووصفودراسةمسيرةفيجديدآانعطافأيشكلوجهدالعلماء،عندسبقعمايختلفتحديد

علىيدورعامأيزاللاالتحديدأنينقصهالذيلكنالمجاز،أساليبمنالنوعهذاوتحديد

أنواعها.لنايبينولامباشرةفيهايدخلولا،اللغويمعناها

تعريفها.فيأخرىخطوةالاستعارةبمصطلحيخطوالزفاني-6

المفردةالاستعارةمصطلحتحديدفيفخطاذلكبعدهـ(386)تالرمانيجاءئم

الاستعارةبينالفرقبإيضاحالتعريفوألحقالاستعارةغزفإذ،أخرىخطوةوتمييزها

نأإلامنه،والمستعارالمستعاربينالمشتركالمعنىإلىوأشارأركانها،يذكرثموالتشبيه

العبارةتعليق"الاستعارةتعريفها:فيقالشيئأ،السابقينتعريفاتعلىتعريفهيزدلمالرماني

.(1)"للإنابةالنقلجهةعلىاللغةأصلفيلهوضعتماغيرعلى

مجازيةلفظةكللأن،الاستعارةعلىيقتصرولاالمجازأنواعكليشملالتعريففهذا

)تعليق:بقولهومرادة،اللغةأصلفيلهوضعتماغيرعلىمعلقةفهي،معنىعنبهاعتز

ثابتةليس)المجازي(الثانيمكانهافيالمجازيةاللفظةلأنالتثبيتغيرالتعليقأن(العبارة

المعنىبينتوجدلكن،الأصلفيلهموضوعةغيرهيمعنىعنللتعبيربهايؤتىوإنمافيه

!اما،المشابهةوجهعلىتكونأنإماالصلةوهذه،ملابسةأوصلةالمجازيوالمعنىلأصليا

فسادوبينواالعلماءتعقبهفقدولهذاعامأ،وكونهالتعريفدقةعدمتظهرهناومنالملابسةعلى

في"وإطلاقهم:الرمانيتعريفذكرأنبعدالجرجانيالقاهرعبدفقالصحتهوعدمالتعريف

.7صو،القرآنإعجازفيالنكت(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.(1)"بهالأخذيصحلا،لهوضعتعماللعبارةنقلأنهاالاستعارة

بقيدإلايصحلاالمستعارالاسمعلىالنقللفظإطلاقأنالجرجانيالقاهرعبدومراد

فيه.الثباتوجهعلىالثانيالمعنىإلى-نهائيأ-النقلمعئعنهيزيل

منباطل"وهذا:فقالالتعريففسادوجه-بعدفيما-هـ(606)تالرازيتثنوقد

الأعلامتكونأنيلزم:والثاني،استعارةلغويمجازكليكونأنيلزمإنه،الأول:وجوه

يكونأنيجببذلكللجهلمعناهغيرفياللفظاستعمالط:الثالثالمجاز،بابمنالمنقولة

.(2)"التخييليةالاستعارةيتناوللاأنه:الرابعمجازأ،

ؤهتمالثالثالوجهلكن،التعريفإلىالخلليدخلوبهمامرضيان،الأولانوالوجهان

اللفظاستعمالأمامقصود،أمرالأصليمعناهغيرفياللفظاسشعمالأوالتجوزلأنالرازيفيه

يقعوهمأوخطأهووإثمامجازبأئهعنهيقالأنيلزملافهذا،بذلكللجهلمعناهغيرفي

لأنهوجهألعدهداعيفلا،الرابعالوجهوأمايتذكر،حالماصاحبهعنهيتراجعثم،المتكلمفيه

.الأولالوجهحاصلتحصيل

وجوهثلاثةمنالرمانيتعريفبطلانأيضأهـ(74و)تالعلويذكروقد

.الرازيإلىإشارةغيرمنلكن،الرازيعندلأولىا

الثلاثةهي)ر(

والمعنىالثلاثةأركانهاذكرةهوالاستعارةمعالمبيانفيالرمانيعندالجديدولعل

بذفلااستعار؟"وكل:يقولإذوالفرعالأصلبيانمع،لهوالمستعارمنهالمستعاربينالجامع

فرعإلىأصلعننقلقدالمستعارفاللفظ،منهومستعار،لهومستعارمستعار،أشياء:منفيها

منلهابدفلااستعارةوكلبينهما،مشتركبمعنىشيئينبينجمعفهيبليغةاستعارةوكلللبيان

.(4)"اللغةفيالمعمىعلىالدلالةأصلوهي،حقيقة

(1)

(2)

(3)

(4)

.3،433ر3صالإعجاز،دلائل

.511صالإيجاز،نهاية

.1/991الطراز:ينظر

.،9ص،القرآنإعجازفيالنكت

http://www.al-maktabeh.com
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أركانمنذكربماالرمانيفيهاأسهمالاستعارةمعالمتحديدفيأخرىخطوةوهذه

منالعلماءتداولهاللاستعارةأمثلةمنقذتموبماوالفرعوالأصل،الجامعوالمعنىالاستعارة

منالجهدذلككلفكان،الكريمالقرآنفيالاستعارةاستعمالدواعيمنؤضخوبما،بعده

وأنواعها.الاستعارةمعالمتحديدفيأخرىنقلةشكلقدالرماني

المجاز.أنواعكليشملالعسكريهلالأبيتعريف-،

فياستعمالهاموضععنالعبارةنقل"الاستعارة:(ـه395)تالعسكريهلالأبووقال

.(؟)"لغرضغيرهإلىاللغةأصل

الذيالمعنىفياللفظةاستعماللأن،عامةبصورةالمجازيشملعامالتعريففهذا

هوالأصلذلكفياستعمالهاموضحعناللفظةونقل،الحقيقةهواللغةأصلفيلهوضعت

إلىحاجةهناككانلما!الا،بلاغيغرضمنمجازيخلوفلا(الغرض:قولهوأماالمجاز.

(الغرض:قولهأنذلكإلىيضافالاسضعمال،فيمنهأولىالحقيقةولكانتالمجازاستعمال

وأما،الاستعارةولاالمجازتحديدفيشيئآالكلمةهذهتزيدلاإذ،التعريفعنخارجوصف

وأمثلتهالرمانيتعريفسلخأنهإليناليخيلحتىبها،مسبوقفهوذكرهاالتيالاستعارةأغراض

تعريفعنيختلفلاللاستعارةهلالأبيتعريفلأنالرمانيذكرهاالتيلاستعارةاأغراضمع

معبنصهاالرمانيأمثلةهيإذوتفسيرها،لأمثلةاوكذلك،الصياغةفييسيرتغييرفيلاإالرماني

والكنايةوالتشبيهالاستعارةبينخلطقدالعسكريهلالطأباأنذلكإلىأضفنا!اذاشروحها.

هصلاقخعفتةعمليينؤقرقتآإذقاعيفؤا!:تعالىقولهومنهاذكرها)2(،التيالأمئلةمنكثيرفي

منهيحصللمحتى،أبطلناه:فحقيقته:!و!همآبرضنثورا"وأما:قالا23/الفرقانأ(!قنثورا

")و(.يرىماإلىيرىلاماإخراجلأنه،أبلغوالاستعارةشيء،

عنالاستعارةتمييزعدمعلىيدلوهذا،الشبهووجهالأداةفيهحذفتبليغتشبيهفهذا

سابقيه.جهودمنيستفدولمهلالأبيعند-البيانأساليبمنغيرها

(1)

(2)

(3)

.826ص،المناعتينكتاب

بعدها.وما4،2ص،الصناعتينكتابينظر:

.172ص،الصناعتينكتاب
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لها.تحديدهفيوالتشبيهوالكنايةالاستعارةبينخقطفارسابن-8

فضلأبجديد،يأتلمفإثههـ(3و5)تفارسابنعندنجدهللاستعارةالفهمهذاومثل

يضعواأن"هو:بقولهعرفهافقد،كثيرةمواضعفيوالتشبيهوالكنايةالاستعارةبينخلطأتةعن

.(؟)"رخآموضعمنمستعارةللشيءالكلمة

فيالمواضعكمامنكثيرفيالكنايةعلىتشتملفإنهاللاستعارةعرضهاالتيالأمثلةأما

لاستعارةاأمثلةوتشتمل،والهولالشدةيةكناالتركيبفهذا(2)(الحربساقهاعن)كشفت:عبارة

.015المدثر/أ(و)(!ةزعت!تشرمح!كأئقتم:تعالىقولهفيكماالت!ث!بيهعلىأيضأعنده

قولهم:الاستعارة"ومن:قالحينالاستعارةمنالكنايةبأنضرخأئههذامنوأغرب

.(4)"اهجوزعلىتستعصيالمرأةعنكناية،(سابحرحالة)زالت

مستقلأبابأالمكنيةللاستعارةأفردقدفارسابنأنعلمناإذاأعجبالأمريكونورئما

الأرضشفعبينقر:فيقولونله،ليسماالشيءتعير"العرب:فيهقال(الإعارة)بابسماه

قائلهم:ويقولوتضيرها،

ضروبأتقتلهمالدهيربكصلهزأوالناس!فعلهكذلك

المكنية،والاستعارةبعامةالاستعارةبينيقزقفارسابنفكأن.(5)"أفكللدهرفجعل

.بالاستعارةلهعلاقةلامستقلله!شيوأئها

وضوحهاعدمإلىيشيرمماواحدبابفيالاستعاراتيجمعلمفارسابنأنفترى

التحديدلديهتتخذدولممعاصريهعنتختلفلابالاستعارةعامةمعرفةهي!انما،تامبشكل

(4)

(5)

.204ص،الصاحبي

.(1)رقمالهامشانظر

.(1)رقمالها!انظر

.502،الصاحبي

.52،ص،الصاحبي
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المتأخرين.عندحصلالذيالدقيق

27؟

المجاز.ألوانكلالاستعارةمفهومفيعندهيدخلالرضيالشريف-9

مفهومفيتدخلإذهـ(406)تالرضيالشريفعندوجدناهأيضآالفهمهذاومثل

المجاز:الاستعارةمنعدهاالتيلأنواعاهذهفمن،(1)المجازيةالألوانكل-عنده-لاستعارةا

.415/عمرانآلا(2)(!خينآئميهيرينؤآلتةومتحرآلتهومحروأ!:الآيةفيكما،المرسل

.بيناهماعلىهيواتماالاستعارةمنليستالأمثلةفهذه

الكناية:ومنها.أ7/القارعةأ()ر(زاصعؤز!!:الآيةفيكماالعقليالمجازومنها

.12والإسراء/1(4)(آئبتمتوؤلاتنسمظهاقئععكإلمتقغثوتةتذكؤلامخغل!:الآيةفيكما

.بيناهماعلىالمجازمنأخرىأساليبهي!ائماالاستعارةمنليستالأمثلةفهذهوغيرها،

العلماءتعاريفبنقليكتفيانالخفاجيسنانوابنالقيروانيرشيقابن-15

السابقين.

،للاستعارةوالرمانيالجرجانيالقاضيتعريفيبنقلهـ(456)ترشيقابنواكتفى

هذاهوالاستعارةحدأنإلىمنهإشارةذلكوكأن،(؟)اهيفجنيوابنوكيعابنرأيذكروكذلك

العلماء.عننقلهالذي

يجبلاأنه"إلا:فقالالمعانيعنالتعبيرفيالاستعارةاستخدامكيفيةفيرأيهأبدىثم

الأمورخيرولكن،يحققحتىكثيرأيقربهاأنولاينافرحتىجدأالاستعارةيبعدأنللشاعر

أوساطها")،(.

(1)

(2)

(3)

(4)

بعدها.وما231ص،اليانتلجص:ينظر

.231ص،البيانتلخيص:ينظر

.344ص،البيانتلخيص:ينظر

.2هصه،اليانتلخيص:ينظر

.0،2ص،العمدة

.1،2ص،العمدة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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نأالجملةهذه"وتفسير:فقالوف!زة،،الرمانيتعريفنقلفقدالخفاجيسنانابنوأما

يوضعولمللنار،لاشتعالالأن،استعارة14/أمريم(شثتماآلرأس!!ؤآشتغل:غ!ؤصل--قوله

كانلماالشيبلأن،التشبيهمناكسبهلماالمعنىبانإليهنقلفلما،للشيباللغةأصلفي

التيالناربمنزلةوكان،الأوللونهغيرإلىيحيلهحتىفشيئآ،شيئأفيهويسعىالرأسفييأخذ

الحقيقةعنالعبارةنقلهوفهذا،المتقدمةحالهغيرإلىتحيلهحتىوتسريالخشبفيتشتعل

.(1)"اهيفالعارضالتشبيهلأجل،الحقيقةمنأوضحتكونأنمنبدولا،للبيانالوضعفي

والنقل،والفرع،الأصلذكرفقد،للاستعارةسنانابنفهممدىندركالتفسيرهذاومن

علىأكذئم،الطرفينبينشبهوجههناكوأن،التشبيهعلىتقوموأتها،الفرعإلىالأصلمن

.الاستعارةاستعماليستدعيبلاغيغرضوجودضرورة

فالقريب،مطزحوبعيدمختار،تريب:ضربين"علىتكونلاستعارةاأنذلكإلىوأضاف

يكونأنأما:المطرحوالبعيد،واضحوشبهقويتناسبلهاستعيرماوبينبينهكانما:المختار

.("اليلذلكفتضعفاستعارةأنهلأجلأو،الأصلفيلهاستعيرممالبعده

مما)و(والبيانالشرحخقفوقاهماالاستعارةمنالضربينهذينلبيانالأمثلةأوردثم

الجيدةوالاستعاراتالمبتذلةالاستعاراتبينالتمييزفيذوقهورفيعه!جبرهافةأشعرنا

لها.اختيارهسببأوالاستعاراتفيالجودةوجهذكرهمع،والنادرة

دقيقا:تعريفألديهنجدلمإذدقيقأ،بحثأالاستعارةبحثسنانابنأنذلكمعنىوليس

إلىالنظرأواللغويالمعنىفييدوريزاللالهاتعريفهإنبلغيرها،عنفيميزهابهايحددة

الموضوعةألفاظهبغيريردقدالتشبيه"أنذكرأنهذلكعلىوالدليل،العامبشكلهاالاستعارة

قولهذاومن،التشبيهآلةمنلخلؤهالاستعارةجملةفيأحديعدهولامختارأ،حسنأويكون،له

الشاعر:

تجآدراوالتقتنغضونأن!مؤأهفةوائتقئنبدورأ،شقزن

(1)

(2)

(3)

.811ص،الفصاحةسر

.21صه،الفصاحةسر

.122،121،124،123،125،صالفصاحةسر
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الآخر:وقول

273

بالتزدالغنابعلىوغضتؤردأق!قترب!جرتمنلؤلؤأوآستلت

ألفاظمنلفظفيهمايكنلم!ان،باستعارةوليسمحضتشبيهوكلاهماقال:

أداةفيهحذفتإذالمؤكدالمجملنوعمنتشبيهلأئهلأولاالبيتعلىيصدقالبيانفهذا

أحدحذفالذيالتشبيهعلىمبناهايقوم،تصريحيةاستعارةفهوالثانيأماالشبهووجهالشبه

فيأوقعهالذيهوالتشبيهعلىالاستعارةقيامأنظنيوفي،المشبههوهناالمحذوف،طرفيه

الوهم.

دقيقأ.تحديدأالاستعارةمصطلححذذمنأولالجرجانيالقاهرعبد-؟أ

فيهاعلميةنظرةالاستعارةإلى"نظرهـ(471)تالجرجانيالقاهرعبدجاءوعندما

بل،اللغويالمعنىيتعذىلاالعلماءمنسبقهقنعندتعريفهاكانأنبعد(2)"وتوضيحتحذيد

القاهرعبدفأتتمأخرىمجازيةأنواعوبينبينهاوالخلطالخطأمنشيءعندهمتعريفهاتخقل

بذلهالذيالجهدومقداربسعةفتشعرالتحديد،فيدقةمنالاستعارةتعريفينقصكانما

لأن،بعامةالمجازعنوتمييزهاجوانبها،كلوبحثأقسامها،وبيان،الاستعارةتحديدفي

(و)((استعارةمجافيكلوليسمجازاستعار؟"كلبأنتقولالتيالقاعدةقررالذيهوالقاهرعبد

العلماء.منأحدالتحديدفيالدقةهذهمثلإلىيسبقهأنغيرمن

بالتشبيهتفصحأنع!تفبالثيءالشيءتشبيهتريدأن،"الاستعارةتعريفها:فيقالفقد

.(4)"عليهوتجريهالمشبهفتعيزةبهالمشبهاسمإلىوتجيءوتطهزة،

(2)

(3)

(4)

.11صو،الفصاحةسرينظر:

.1/401البلاغيةالمصطلحاتومعجم،251ص،بلاغيةفنونينظر:

.3!كا،35صالإعجاز،دلائلفيالمعنىهذاومئل،و46-345ص،البلاغةأسرارينظر:

.35صالإعجاز،دلائل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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شجاعته،فيكالأسدهورجلأرأيت:تقولأن"تريد:بقولهالحدهذاالقاهرعبدز!قو

.(؟)"أدسأرأيت:وتقولذلكفتدعسواء،بطشهوقوة

للاستعارةآخربتعريفأردفهثمالتصريحيةبالاستعارةالمقصودالقاهرعبدر!قفهنا

قوله:نحوكانماوهوالاستعارةمنآخر"وضرب:فقالي!قيهماأنغيرمنالمكنية

زمامهاالشمالبيدأصبحتإذ

سواء،فليسا،الاستعارةيذكرونحيثالأولإلىيضمونهالناسكان!انالضربهذا

تفسير،لهال!ثييءللشيءتجعل:الثانيوفي،بهليسالشيءالشيءتجعل:لأولافيأنكوذلك

الإنسانيكونولا،إياهوجعلتهأسد،أنهإنسانفيادعيتفقدأسدأ،رأيت:قلتإذاأنكهذا

قلت:وإذاأسدأ،

زمامهاالشمالبيدأصبحتإذ

.(2)"ديللريحيكونلاأنهومعلوميدأ،للشمالأناذعيتفقد

فيالاستعارةأن"اعلم:فقالآخربيانآعامبشكلالاستعارةتعريفالقاهرعبدوأزاد

ومجخ،حينبهاختضقائاعلىالشواهدتدذاللغويالوضعفيالأصللفظيكونأن،الجملة

هناكفيكون،لازمغيرنقلأإليهوينقله،الأصلذلكغيرفيالثاعرغيرأوالشاعريستعملهثم

")و(.كالعارية

الشواهدتدذاللغويالوضعأعملفيمئلأ)النور(لفظةأنهذاالقاهرعبدكلامومعنى

القرآناستعملهاثمالإبصار")4(علىيعينالذيالمنتشر"الضوءبمعنىاختضتأئهاعلى

العلمبمعنىأوالهدايةسببهوالذيالإيمانبمعنىوردتإذ،الأصلذلكغيرفيالكريم

يعنيالجديدمعناهافييقفظةالاستعمالفهذا،المستقيمالطريقعلىالدلالةسببهوالذي

(1)

(4)

.35صالإعجاز،دلائل

.35صالإعجاز،دلاثل

.بيانأوضح834،053،153ص،فيالعاريةمعنىوضحوقد،22ص،البلاغةأسرار

)نور(.مادة،العربولسانالصحاحمختارأيضأوينظر)نور(،مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

http://www.al-maktabeh.com
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غيرنقلأالمجازيالمعنىإلىلهالموضوعةاللغويمعناهامننقلتقد)النور(:لفظةأن

وجعقناقآخسيتهضتضا!آؤمنكان:تعالىقولهومثلهكالعارية،هنافهي،ثابتغيريعني،لازم

يحنتبمافمالؤراتبماآلئرمجقلزؤقن!اله:لىتعاوقوله2211/الأنعام1(آلتالشفلمحوءتخثمىلؤراته،

منكثيرلىإ،812الحديد/أمهـوبهءتت!ث!وننوزالحئم!وتحعل:تعالىوقوله014النور/1(لؤيى

لاالمثالطسبيل)؟(علىالمجازيالمعنىفي)النور(لفظةفيهاوردتالتيالكريمةالآيات

الحصر.

بالحيوانمختمقأئهعلىالشواهدتدل)أسد(،:كلفظ،العربعنوردماهذاومن

معنىفياستعملوهإذالأصليالمعنىذلكغيرفيوالخطباءالشعراءاستعملهوقدالمعروف

يعني،لازمغيرنقلأالثانيالمعنىإلىنقلقد)أسد(لفظأنذلكمنقيفقئم،الشجاعالرجل

لغرض،عندهالشجاعةمعنىلإفادةالمقدامالرجلإلىالإعارةسبيلعلىنقلوانما،ثابتغير

مختضةوهيبهامختض!مالكلهاالتيكالعاريةفهووالاختصار،والمبالغةالبيانهوبلاغي

مؤقت،لغرضآخرمكانإلىإعارتهايمكنمغئقلمعنىالموضوعةاللفظةهذهأنإلابه،

الشجاعالرجلأنذلكعلىوالدليل،الثانيالمعنىفي(2)الثباتسبيلعلىنهائيأنقلأوليس

الذيالمعتادالحديثبهايخادثولايكقمولايتادىفلا)الأسد(،:بلفظدائمأيخاطبلا

يكونوهذا،بالشجاعةوصفهإرادةعند)الأسد(لفظعليهيطلق!انما،لهالاسممجرىيجري

شجاعته،علىالتنبيهأو،ومدحهبذكرهالتنويهكإرادةمخصوصةأوومعينةمحدودةأوقاتفي

القاهرعبدتعريفشرح-هنا-غرضناوليس.الاستعارةألفاظللشأنوهذا،ذلكشابهوما

فيجديدأدورأدخلتقد-بلاغيأاصطلاحأ-الاستعارةإننقولأنأردناوإتما.الجرجاني

المادةهوللاستعارةالتعريفهذاوكانالمجاز،أساليببقيةعنبهانمازتالعلميالبحث

لأنالقاهرعبدإلىالفضليرجعوإنماوأخصر،أدقبشكللهاتعريفهالسكاكيمنهاصاغالتي

لها.دقيقتعريفآخرلصياغةمفتاحبمثابةكانتعريفه

(1)

(2)

التيالحقيقيةبالمعانيالمجافلةالمعانيلمقارنة)نور(،مادة،الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجميخظر:

الحصر.لاالمئالسبيلعلى،اللغويةالمادةهذهفيوردت

دقيقآ.إيضاحأالمعنىهذاأوضحفقد،84،053،153ص،البلاغةأسرار:ينظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.مفيدةوغيرمفيدةإلىالمفردةلاستعارةام!قمنأؤلالقاهرعبد-أ/أ؟

ق!غهاقدالقاهرعبدأنهنانذكرأنالمفردةالاستعارةبمصطلحالتعريفتماممنولعل

نقلفيالفائدةحصولاعتبارعلىالتقسيمهذاأجرىوقد،مفيدةوغير،مفيدةإلىعامبشكلي

حصولها)1(.عدمأوآخرمعنىإلىالأصليمعناهمناللفظ

قسمين.إلىالمفيدةالاستعارةقسممنأولالقاهرعبد-ب/أ؟

والثانيالجامد)2(،لاسمايجريأحدهما:قسمينإلىالمفيدةالاستعارةقسممنأولوهو

وتكررالتسميةعلىتضقغيرمنالتبعيةلاستعارةواالأصليةالاستعارة:بهماويعني،(3)الفعلفي

.(4)كتابهمنأخرىمواضعفيالفعلفيالتبعيةالاستعارةجريانكيفيةذكرعنده

!اتماالتسميةعلىنققدونمنومكنيةتصريحيةإلىالأصليةالاستعارةق!تمالذيوهو

،(،)كثيرةمواضعفيوالمكنيةالتصريحيةبينأيضأوفرق(5)أمثلتهومنكلامهمنهذاة4مرايفهم

يرجعحكممستعاربأتهالفعلوصف"لأن،تبعيةإلاتكونلاالأفعالفيالاستعارةأنوقرر

.(7)"منهاشتقالذيمصدرهإلى

.()التمثيليةوالمركبةالمفردةالاستعارةبينمازمنأولالقاهرعبد-ج/؟؟

للاستعارةعرضبأنالمركبةوالاستعارةالمفردةالاستعارةبينالقاهرعبدقزقثم

المفردةالاستعارةبينمازمنأولفهو،المفردةلاستعارةاعنلهامميزأ،وافبكلام(")التمثيلية

(1)

(2)

(3)

(4)

(7)

(8)

.253،353صفيإليهاالإضارةوأعادبعدها،وما،22ص،البلاغةأسرار

.93،04،و،،43ص،لبلاغةاأسرار

.34،38،39،40،صالبلاغةأسرار

.20،012و،40ص،البلاغةأسرار

.355،ر3،54و333،4الإعجاز،صودلائل،و34،35،36،7،صالبلاغةأسرار

.3،38،،34،35،36،صالبلاغةأسرار

.الكلامهذامئلإلىالإشارةسبقتفقد38صوتنظر:،40ص،البلاغةأسرار

.223،224،225ص،البلاغةوأسرار،54،55،330،338340صالإعجاز،دلائل

http://www.al-maktabeh.com
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للفرقعرضوكذلك،(؟)والتشبيهالمفردةالاستعارةبينللفرقعرضكما،المركبةلاستعارةوا

بهويعني(2)المشابهةغيرالملابساتمننوععلاقتهالذيالمجازوبينالمفردةالاستعارةبين

التسمية.علىنمقغيرومنكثيرةمواضعفي()المرسلالمجاز

التشبيه.تناسيعلىتقومالاستعارةبأنذكرمنأولالقاهرعبد-د/أ؟

نأوهي،بعدهمنالعلماءعليهاسارالتيالقاعدةقررمنأولهوالجرجانيالقاهروعبد

:قالإذ،التشبيهتناسيعلىتقومفإنها،عليهويبنى،التشبيهعلىيعتمدكانوإنالاستعارةبناء

مشبهأ:شيئينيقتضيالتشبيهوكان-والتمثيلالئبيهتعتمدكانت!انالاستعارةأن"اعلم

الاسملهوتدعيوتطرحهالبينمنالمشبهذكرتسقطأنشأنهامنالاستعارةفإن-بهومشبهأ

تريد:زاخرأ،بحرأووردتشجاعأ،رجلأتريد:أسدآ،رأيت:كقولك،بهللمشبهالموضوع

هوالذيفالاسم،ذلكشاكلوماعلمأ،تريد:نورأ،وأبديت،الكففائضالجودكثيررجلأ

نألقصدكبهالمشبهإلىالحديثنقلتوقدترى،كما،الوجوهمنبوجهمذكورغيرالمشبه

والنور")و(.والبحرالأسدنفسمعكأنتخيلبحيث،اللفظفتضعفيه،تبالغ

إلىاسممنللفظنقلأوليس،ادعائيأمرالاستعارةأنبذلكالجرجانيالقاهرعبدوأراد

معنىادعاءإنماالاستعارةأنتبينفقد":فقالالمعنىبهذاصرحوقد،فيهالثباتسبيلعلىآخر

.(4)"ءيشلاعنالاسمنقللاالاسم

مماطرفيهابينالشتهوجهيكونأنالاستعارةفييشترطالقاهرعبدهـ-/؟؟

.مأخذهيقرب

مأخذهيقرب"مماطرفيهابينالشبهوجهيكونأنالاستعارةفيالقاهرعبدواشترط

إذاالمخاطبيمكنحتىله،شاهدالعرفوفيعليهدليلالحالفيويكون،متناولهويسهل

(1)

(2)

(3)

(4)

.872،972ص،لبلاغةاأسرار:ينظر

.35،صإلى343صمنالبلاغةأسراريظر:

.12صه،البلاغةأسرار:ينظر

.33،،3،633و82،182،333،4صهفيالمعنىهذامثلعندهوتكرر،533صالإعجاز،دلائل:ينظر
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الكريمالقرآنفيالمفردةالاستعارةالئالث/الفصل872

.(1)"أردتماويعلمالغرضيعرفأنالاسملهأطلقت

كلليسأنهتعلمأن"ينبغيفيها:قالصحيحةمقدمةعلىالقاهرعبدبناهالشرطوهذا

حكمهلاوينفذالاستعارةعليهتسلطأنيجوز،إليه)مثل(بإضافةأوبكافبهمشبهأيجيءشيء

وسللتعلمأ،بهتريدنورأ،أبديت:قولكحدعلىللمشبهوتدعيه،صاحبهعنتنقلهحتىفيه

.(يلا"أذفانرأيأبهتريدصارمآ،سيفأ

موضعه،عليهوتغصب،الاسمتقتسرأنيجزلمغامضأكان"إذاالشبهوجهأن:وأضاف

")ر(.الشبهعنينبئشاهدمعكيكونأنغيرمن،أهلههوماغيرإلىوتنقله

الاستعارةقواعدمنقاعدةهيبلعليها،الاعتماديجببنكتةذلكالقاهرعبدوأردف

أجلهمنيشثةبأنالعرفجرىقد،ءالشيفيمعروفآوصفأكانإذاالشبهأن"وهي:فقال

والمرارةالعسلفيوالحلاوة،المسكفيكالطيبعليهيقاسفيهأصلأكونهوتعوليفبه،

سهلةتجيءالشبهذلكمعنىعلىللشيءالاسمفاستعارة.الأسد..فيوالشجاعةالصابفي

أصولأكونهاتعورفقدالأسماءهذهمنالأوصافهذهأنوذلكمعتادةمألوفةوتقعمنقادة

فإذا،الشمسبالنور:المنيراتأخصأنيعلمأحدفكلبها،فيهتوجدماأخصوأئهافيها،

المراد")4(.يخفلمالتشبيهعلىالحالودلتأطلقت

عنلففظةالصارفةوالحاليةاللفظيةالقرينةإلىأشارمنأولالقاهرعبد-و/أ؟

.الاستعارةفيالحقيقةإرادة

موضوعوهوألا،بالاستعارةللتعريفمتممموضوعإلىالجرجانيالقاهرعبدوتطرق

بهاالمتخؤزالكلمةفيالحقيقيالمعنىإرادةعنللذهنالصارفةالمقاليةأوالحاليةالقرينة

وأالحالبدليلاللغةأصلفيلهموضوعالاسمماييرذلمالمتكلمأنتعرف"!اتما:فقال

(1)

(2)

(4)

.121ص،البلاغةأسرارينظر:

.112ص،البلاغةأسرار:ينظر

.212ص،البلاغةأسرار:ينظر

.712ص،غةلبلااراسأ:ينظر
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.(1)"الأوصافمنتتلوةوما،الكلامبفحوىأو،السؤالبعدالمقالإفصاح

2،9

يفهمأنيمكنولاالمجازعنهاينفكلاالتيالقرينةإلىإشارةأولهياللفتةهذهولعل

بها.إلاالمتكقمأرادةالذيالصحيحالمعنى

.واحدةبعلاقةالاستعارةربطمنأولالقاهرعبد-ز/11

تشعرلاكئهـتوإنكتابهمنالموضعهذافيللاستعارةالجرجانيالقاهرعبدوتعريف

المجازأساليبمنغيرهاعنلهاتمييزأ)المشابهة(،هيواحد؟بعلاقهزتطهاأتهخلالهمن

مواضحفيفإته-بهاللتجوزالمصححهيالمشابهةغيركثيرةعلاقاتلهاالتي-الأخرى

غير.لاالمشابهةفيهاللتجوزالممححةوالعلاقة،لغويمجازالاستعارةأنأكذأخرى

علميةونظرةتحديدهافيكبيرةنقلةيغذالمشابهةهيواحدةبعلاقةالاستعارةفإفراد

نوعيبينأخرىمواضمعفيتمييزهعنفضلأ،الجرجانيالقاهرعبدللإمامنسجلهاصائبة

بهوالمقصود،الملابسةعلاقتهمجازإلىاللغويالمجازوتقسيمه(2)واللغويالعقليالمجاز

الاصطلاحفي(المفردة)الاستعارةبهوالمقصودالمشابهةعلاقفومجاز()ر(المرسل)المجاز

واضحة.متميزةبجهودهالمجازأنواعفأصبحت،(4)البلاغي

جميعفي(5)التشبيهعلىالمفردةالاستعارةمصطلحقيامأكذقدالقاهرعبدأنعرفنافقد

وتطرحه،البينمنالمشبهذكرتسقطأنشأنها"منوأن،للاستعارةفيهاعرضالتيالمواضع

(1)

(2)

(5)

.8،2ص،لبلاغةاسرارأ:ينظر

إلى553صومن،324صإلى23هصمنالصفحاتوبخاصة33صوإلى613صمنالبلاغةأسرار

.235صإلى227صمنالإعجازودلاثل،361ص

.3،153،253،553؟433،443،453،0ص،البلاغةأسرار

.350،351،352،353،ر4و،346،347،348ص،البلاغةأسرار

ومن،28هصإلى2،،صومن،225صإلى20،صومن،65صإلى46صمنالبلاغةأسرار

الحصر.لاالمثالسبيلعلى،3ر3،133،2وهوص،8،2صإلى285ص
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سعةأدركنا(2)"المحذوفالكلامسبيلسبيلها"وأن،(1)"بهللمشبهالموضوعالاسملهوتذعي

اصطلاحأوضوحهامدىفيالفرقوعرفناوتحديدها،بيانهافيالقاهرعبدبذلهالذيالجهد

ؤقززةإليهسبقماهناهانئبتذلكولأجل،-اللهرحمةعليه-القاهرعبدوبعدقبلبلاغيأ

المشابهة.هيواحد؟بعلاقهالاستعارةربطمسألةفيوبخاصه،بعدهمنالعلماءعفدةوصار

الأصلعنتقلةوهويففط،ثبتحكمعلىدلالةأنها-الاستعارةفي-"والقول:قال

مابينشتهأجلمنالغالبفييكونالنقلهذاإنثتملهئوضحغلمماعلىوإجراؤة،اللغوي

.(3)"عنهنقلوما،إليهنقل

أساليبمنغيرهادونفحسبالمشابهةعلاقهعلىالمفردةالاستعارةقيامأكذهنافتراه

شبيهأرجلأتريدأسدأ،رأيت:تقولأنكمنمضىماذلك"وبيانقائلأ:ذلكؤضخثمالمجاز

لاستعارةاولكن،لاستعارةاهوليسفالتشبيه،بالظبيةشبيهةامرأةتريد-وظبية،الشجاعةفيبه

تكونكيف:قلتفإنلهغيها،فيوالسببكاليقةأوفيهاكالغرضوهو،التشبيهأجلمنكانت

فقلت:الظاهربحرفهجئتإذاوذلك،استعارةولايكونوالتشبيه؟التشبيهأجلمنالاستعارة

،خاصوجهعلىبالاستعارةيحصلالتشبيهولكن،قلتكماالأمرأنفالجوابكالأسد،زيد

.(4)"المبالغةوهو

علىالاستعارةقيامكيفيةالمتخضصوالباحثللقارئالقاهرعبديبرهنأنولأجل

غيرهاعنلهاتمييزأؤخذها،المشابهةهيبهاللتجوزالمصححةالعلاقةوأن،غيرهلاالتشبيه

فيالتشبيهنقلهطريقليسماأدخلواالذينعندالخطأوجهبيانولأجلالمجاز،أساليبمن

نأاوبتنأنالفصلهذافي"قصدي:فيهقالذلكلبيانخاعمأفصلأالقاهرعبدأفرد،الاستعارة

كلوليسمجاز،استعار؟كلأنذلكفيالقضيةمنالصحيحوأن،الاستعارةمنأعئمالمجاز

والذين-الشعرونقدالخطابةأعني-الأنبهذاالعارفينكلامنرىأتاوذلك،استعارةمجافي

(2)

(3)

.012،8،2ص،البلاغةأسرار

.32وص،البلاغةأسرار

.235-153ص،فيالمعنىهذاومثل،20،ص،البلاغةأسرار

.02،802،ص،البلاغةأسرار

http://www.al-maktabeh.com
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للتشبيهغيرهإلىأصلهعنالاسمنقل،لاستعارةاأنعلىيجريالبديعأقسامفيالكتبوضعوا

وإقاقطعأإقا-المبالغةعلىالتشبيهبشرطالاسملنقلعندهمأئهافلولا...المبالغةحدعلى

.(1)"مقيدةغيرمطلقةذكرهااشجازواما-بهالمقطوعمنقريبأ

أساليبجميعخلطواالذينعندالخطأوجهببيانالإيضاحذلكالقاهرعبدأردفثم

إطلاقمن-بالشعرالعلمأهل-رواةالذيهذافي"فالوجه:فقالالاستعارةمعالمجاز

الشيءعناللفظنقلولكنهشيءفيالتشبيهمنليسماوعلى،تشبيههوماعلىالاستعارة

كانواأتهمبالآخرأحدهماوخلطبينهماالملابسةمنوضرباختصاصيىبسببالشيءإلى

الذيققز؟عنونقلمالكهعنحؤذله!شيوأئها،العاريةمعنىفيالناسيتعارفهماإلىنظروا

بقوله:القاهرعبدويقصد.(2)"القومعرفيراعواولمبأصلليسماإلىاستحقاقهفيأ!ملهو

التسميةتكنلمإذ(البيان)علماءيعنيالشعر،ونقدبالخطابةالعلمأهلعرف:أي(القوم)عرف

الأخرىالمجازأنواعبينيميزالبيانأهلعزلهتأنالقاهرعبدكلاممنويفهم،آنذاكموجودة

الأصليالمعنىمننقلهطريقليسماعلى()الاستعارةاسمياليقونلاوأتهم،والاستعارة

تبقىلاحتى-الموضوعهذاالجرجانيالقاهرعبدحسمثم،المشابهة:المجازيالمعنىإلى

للمبالغة،التشبيهنقلنقلهماعلىالاستعارةتقتصرأنالصواب"بل:فقاللقائلشبهةأومقالة

فيغير؟علىبهفالتطفل،شريفةونتائج،عظيمةفوائدولهواحد،خدعلىيطردنقلهذالأن

منضعففوائد؟أمثالولا،نظامهيمثلتقيهافيلهاليسأشياءبينفيمامغمورأوتركهالذكر،

.(و)"رظنلافيوتقصير،الرأي

واضحمنهجعلىيسير()الاستعارةمصطلحأخذالقاهرعبدبجهود-ح/؟؟

اللاحقين.العلماءعند

الواضحالنهجهذاعلىيسيرالقاهرعبدبعد()الاستعارةمصطلحفيالبحثبدأهناومن

فيهـ(606)تالرازيالدينفخرالإمامعقدهالذيالفصلفيوجدنافقد،الدقيقوالخط

(1)

(2)

(3)

.643،و54ص،لبلاغةاأسرار

.843ص،لبلاغةاأسرار

.843ص،غةلبلاارسراأ
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:قالإذالاستعارةمنأغتمالمجازكونفيدقيقأتعليلأ:الاستعارةمنأغتمالمجازأنبيان

.(؟)"المبالغةخذعلىبينهماللتشبيهغيرهإلىأصلهعنالاسمتقل"لأثها

يقومالمفردةالاستعارةفيالنقلأنمنالجرجانيالقاهرعبدإليهذهبلماتأكيدفهذا

والاختصار)2(.والبيانالمبالغةلأجلغير؟ليس-المشابهةوجهعلى

القاهر.عبدأمثالمنسبقهعمنمأخوذللاستعارةالرازيتعريف-أ/؟2

قال:إذتتخطاةولمالقاهرعبدتعريفعلىتنرذلمالاستعارةالرازيغز!وعندما

.(3)"التشبيهفيالمبالغةلأجللا،لغيير؟ما!ائباتغيير؟،باسيمالشيءدكز:"الاستعارة

المجاز؟عنالاستعارةتقترتلما،(التشبيهفيالمبالغةالأجل:بقولهاحترزأتهفلولا

المشابهةبعلاقهالتعري!خززفلماغيير؟،باسيمالشيءدكريشملهااللغويالمجازألفاظكللأن

به.المقصودهيالاستعارةوبقيتالتعريفخذمنالأخرىاللغويالمجازأنواعخرجت

فهوبينهماتمييزدونمنولكنوالمكنتةالتصريحيةالاستعارةيشملالتعريفوهذا

بهتتميزلاتعريفهوأن،العمومبهذاأحشقدالرازيأنويبدومستعالي،لفطكلعلىيصدق

الخللبهليتلافىوأعادة(4)الجرجانيالقاهرعبدذكرهأنسبقتعريفآفنقلأخرىعناستعارة

،ةالشيالشيءتجغليعنعبارة:الاستعارة:تقولأنأيضآ"ولك:فقال،تعريفهفيالموجود

جعلتفقد،الشجاعوتعنيأسدأ،لقيت:قلتإذاكمافالأول،التشبيهفيالمبالغةلأجل

كقوله:والثانيالشيء،الشيءجعلهوفهذاأسدأ،الشجاع

ليمامهاالشمالبيدأضتختإذ

(1)

(2)

(3)

(4)

.8صوالإيجاز،نهاية

.43وص،البلاغةأسراري!نظر

.511صالإيجاز،نهاية

الاستعارةتعريفذكرهبعدالمكيةللاستعارةتعريفأالجرجانيالقاهرعبدذكرفقد،35صالإعجاز،دلائل

بذلك.صرحكماالتعريفيئملهلاالاستعارةمنآخرلونلوجود

http://www.al-maktabeh.com
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.(1)"المتضزلهتةفيبالقادليتشبيههفيتبالغأنوغرضك،للشمالاليذأثبتفإثك

28ر

بيانأالمفردةالاستعارةزادإثهبلالخذهذاعنديقفلمالرازيبأنالقولمنبذولا

دخوذتضخ)فيما:بعنوانآخرفصلأوعقد(2)وجوهثلائةمنالتشبيهوبينبينهاالفرقبإيضاح

المستعار()4(.الأمروقوع)كيفية:فيوفصلأالأسماء()و(أنواعمنفيهالاستعارة

والتبعية.الأصليةالاستعارةشقىمنأولالرازي-ب/؟2

الأجناسأسماءفيتجريالتيالمفردةالاستعارةشفىمنأول-يظهرفيما-والرازي

الأفعالأوالمشتقاتفيتجريالتيالمفردةالاستعارةوشقى(الأصلية)الاستعارةب

.(5)(التبعية)الاستعارةب

وفخردة.ترشيحيةإلىالاستعارةقسممنأولالرازي-ج/21

إفامراعاةباعتبار،وتجريديةترشيحيةإلىالاستعارةقسممنأولأتهذلكإلىيضاف

.(،)إليهيقتضيهأويستدعيهماوضئم،لهالمستعارأوالمستعارجانب

المستعار)7(الاسمبذكرفيهايضزخلمالتيوهي،بالكنايةالاستعارةشقىمنأؤلوهو

فالاستعارةبهضزخإذاالمستعاراللفظوكأن،التصريحيةللاستعارةتسميتهعلىأقفولم

علىاشتملتالموضوعهذابعدذكرهاالتيالأمثلة!ائماهذا،يذكرلمولكته،تصريحيةتكون

.(")التصريحيةالاستعاراتمنالنوعهذا

(2)

(4)

(5)

(،)

نهاية

نهاية

نهاية

نهاية

نهاية

نهاية

نهاية

ص،لإيجاز

ص،لإيجاز

صلإيجاز،

ص،لإيجاز

ص،لإيجاز

ص،لإيجاز

صلإيجاز،

ص،لإيجاز

الفصل.هذافيخاصمكانلهوالاستعارةالتثبيهبينوالفرق،811،251

120.

121،120.

124.

124،125.

125.
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هق!قفبينهماوالجامعالطرفينفيوالعقلالجسقباعتبارلاستعارةاتقسيمالرازيوتناول

المعقوليستعارأو،للمعقولأو،للمحسوسالمحسوسيستعارأن"إقا:وهيأقسامأربعةإلى

الاستعاراتهذهمنالكريمالقرآنفيوردمابذكرأردفهمئ(1)"المحسوسأوللمعقول

استعارةوهو:الأولطالنوعم!قإئهإذأقسامخمسةفيجاءأتهإلا،التقسيمبهذاالمشمولة

وثانيهما،محسوسوصففيهالشبهؤخهفيمافأؤلهما:قسمينإلىللمحسوسالمحسوس

.(اليعقليآفيهالثتهؤخهيكونفيما

.للاستعارةالعلماءتعاريفزبدةاستخرجالسكاكي-أ/؟3

وما-الرازيالدينفخرالإماموتبعهالجرجانيالقاهرعبدبذلهالذيالجهدهذاوكان

إلىيحتاج-أنواعهاوجميعجوانبهاكلمنالمفردةالاستعارةلمصطلحواضحبيانمنبهقاما

الإمامفكانويذققها،ويتطقهاويقذبهازبدتهالناويستخرج،الواسعةالجهودهذهيهضممن

مصطلحتناولفقد،المهمةلهذهأهلأهـ(626)تالسكاكيبكرأبيبنيوسفيعقوبأبو

التشبيه،طرفيأحدتذكرأنهي:"الاستعارة:قالإذ،تعريفأدقوغزقهالمفردةالاستعارة

ماللمشبهبإثباتكذلكعلىدالأبه،المشبهجنسفيالمشبهدخولمذمجيآالآخر،بهوتيريد

.(3)"هبالمشبهيخمئ!

أئهمدعيأ،الشجاعبهتريدوأنتأسد،الحمامفي:تقول"كما:بقولهلهوضثلف!زةثم

التشبيه،طريقسدمع،جنسهاسموهوبه،المشبهتخف!ماللشجاعفتثبتالأسود،جنسمن

باذعاءالسغ،:بالمنيةتريدوأنتأظفارها،أنشبتالمنيةإن:تقولكماأوالذكر،فيبإفراده

الأظفار")4(.وهوبهالمشبهيخصمالهافتثبت،سبعغيرشيمأتكونأن!انكارلها،السبعية

المكنيةلاستعارةاخضزلأئهضبطأوأحسنهاتحديدآالتعريفاتأدق"يقذالتعريفوهذا

(1)

(3)

(4)

بعدها.وما،281صالإيجاز،نهاية

.311،321،331صالإيجاز،نهاية

.741ص،العلوممفتاح

.741ص،العلوممفتاح
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بشكلوانفصلتلاستعارةاانمازتالتعريف"وبهذا،الأمثلةمنواضحهوامك(؟)"والتصريحية

علىقائم-العلماءعندللاستعارةالسابقةالتعريفاتمدارلأنالمجازأساليببقيةعنواضح

علىمبنيآليسمافأخرجالمشابهةبعلاقةالقاهرعبدربطهاأنإلىمجملهفياللغويالمعنى

اقتصروإتما،الاستعارةنوعيعلىاشتمالهلعدمناقصآبقيتعريقهلكن،الاستعارةمنالتشبيه

.(2)"انبمركما،المكنيةالاستعارةبتعريففأردفهالتصريحيةعلى

وبهالمفردةللاستعارةالدقيقالتعريفهذاإلىالسكاكي-سبحانه-اللهوفقولقد

فيأجراهاالتيالتقسيماتفكانتعنهاالكشفسهلأو،الأخرىالتقسيماتتوضحت

الاستعارةطرفيذكرعندمافالسكاكي،الرازيعندعليهوقفنامغاوأوضخأدقالاستعارة

مستعارآ،واسفه،منهمستعارأ-المتروكأوالمذكورهوكانسواء-:بهالمشبه"وشقيئ:قال

لموالتركالذكرحالتيفيبهوالمشبهالمشبهتحديدفيالدقةفهذه.(ر)"هلمستعارأ:والمشئه

قسملكلوضعهاالتيوالألقابالتقسيماتفيأيضآالدقةهذهمثلنجدولمسابقيهعندنجدها

.المفردةالاستعارةأقساممن

ومكنية.تصريحيةالىالمفردةالاستعارةقسممنأولالسكاكي-ب/؟3

قسمين:إلىله)4(وق!مهاوضعماغيرفياستعمللغويمجازالاستعارةأنأكذفقد

منالمذكورالطرفيكونأن)التصريحية(بالمرادأنتثقثمعنها)5(وقكنيئبهامضزخ

ثم)المشبه(،هوالمذكورالطرفيكونأن:بالمكنيةوالمرادبه()المشبههوالتشبيهطرفي

(1)

(4)

(5)

الدكتورأستاذناعنالرأيهذانقلنافقد،1/401البلاغيةالمصطلحاتومعجم،621ص،بلايخةفنون:ينظر

.مطلوبحمدأ

الفصل.هذامن3،2الصفحةيظر

.4،1ص،العلوممفتاح

.5،1ص،العلوممفتاح

.اكارص،العلوممفتاح
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منواحدةكلم!قثمبهما)2(المرادوتتن(1)وتخييليةتحقيقية:إلىالتصريحيةالاستعارةق!تم

فيالإيغالمننولحوهو.(4)أضيأبهماالمرادوتين)و(واحتماليةقطعية:إلىوالتخييليةالتحقيقية

التطبيق.فيولاالدرسفيكثيرأينفعلاقدالذيالتقشم

بصفابئغقبلمإذاالمفردةالاستعارةأنإلىأشازمنأولالسكاكي-ج/؟3

فخردة.ولافزشحةلافهيالطرفينلأحدملائمه

وأللتجريدبإيضاحأردفهثمآخربيانأ(،))5(والتبعيةالأصليةالاستعارةالسكاكيوزاد

لمإذاأسد(،)عندينحو:فيالاستعارةأن"اعلم:فقال،الاستعارةيلحقالذي(")الترشيح

إذاالترشيحأوالتجريديلحقهاوإتما،مرشحةولامجردةتكونلاكلامتفريعأوبصفاتتعقب

.(8)"بذلكعقبت

الأمثالكونعلىوتأكيده(9)التمثيليةالاستعارةمصطلحإلىإشارتهذلكإلىويضاف

وتعزض.سبيلأإليهاتجدلاالتغييرفإن،الاستعارةسبيلعلىتمئيلاتتكونأنتصلحجميعها

الثلاثةكونأعنيبينهماوالجامعالطرفينصفةباعتبارالمفردةالاستعارةتقسيمإلىأيضأ

هناكوليسمنها.قسملكلالتمثيلمع(15)أقسامخمسةإلىقق!مهامعقولةأومحسوسة

هذافياللاحقينالعلماءعندنجدلمإذ،للاستعارةالسكاكيتعريفإلىجديدةإضافةمن

)1(مفتاخ

)2(مفتاخ

)3(مفتاتح!

)4(مفتاخ

)5(مفتانخ!

)6(مقاخ

)،(مفتاخ

)8(مفتاخ

)و(ينظر:

)51(ينظر:

6ص،العلوم

لمص،لعلوما

كاص،العلوم

6ص،لعلوما

كاص،لعلوما

6ص،العلوم

،ص،العلوم

2ص،العلوم

،العلوممفتاح

،العلوممفتاح

،1،8،1.

17،،،1،179.

.1،1،9،لم،1،

17،179.

17،1،0.

،1،180.

.1،8ص

.184،183ص
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سريعةبصورةتعريفاتهمعلىفسنمزولهذا،عندهالوقوففيالإطالةيستحقشيئآالمضمار

.للفائدةإتمامأ

الجرجاني.القاهرعبدبتعريفأخذالأثيرابن-41

التصريحيةللاستعارةالجرجانيالقاهرعبدتعريفهـ(637)تالأثيرابنسلخفقد

بمعنىشيئينبينجمعالاستعارةأنفيقولهالرفانيعنوأخذ،إليهإشارةغيرمنوالمكنية)1(

مستعار،أشياء:ئلاثةمنللاستعارةبذ"ولا:وقولهبالآخر)2(هماأخليبيانيكسبمشترك

إليه.إشارةغيرمنأيضآالرمانيعنمأخوذالقولفهذا")و(لهومستعار،منهومستعار

المشبهدونالمشئهيذكزأنوهوأيضأ،الاستعارةمن(المحذوف)الثبيهالأثيرابنؤغذ

المقصودهو!ائماالاستعارةأنواعكلتعريفليسفهذا،(5)هلالمستعارذكريالؤىأنأو(4)هب

التصريحية.دونالمكنيةبالاستعارة

معبينهمالمشاركةلفظإلىلفظمنالمعنىنقلالاستعارة"خذ:بقولهأيضأوغرفها

دونلهاحدأوكانبالاستعارةاختضقالاحترازهذافيهاحترزإذالأثه،إليهالمنقولذكرطي

.(،)"التشبيه

وهو،اللفظدونالمعنىنقلفيالجرجانيالقاهرعبدعنأيضأمأخوذالتعريففهذا

أهي،إليهوالمنقولمنهالمنقولبينالمشاركةوجهيبيقلمأنه:الأول:وجهينمنناقص

وتحديدهاالمشاركةهذهبيانعدملأن،(المشابهة)غيرالملابساتمنملابسةهيأمالمشابهة

منلمشاركةفرلحإلىأصليعنمنقولكليهمالأن،المرسلبالمجازتختلطالاستعارةيجعل

.المشاركات

(2)

(5)

ينظر

ينظر

انظر

ينظر

ينظر

يظر

.35صالإعجاز،بدلائلويقارن،28صالكبير،الجاح:

.،9ص،القرآنإعجازفيبالنكتويقارن،،3صالكبير،الجامع:

.(2)رقمالها!

.،2/1السائرالمثل:

.1،151هو،،2/7الائرالمثل:

.8و/2السائرالمثل:
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يشملالحدهذاأنومعناهالمشبهذكرطييعني،(إليهالمنقولذكرطي)مع:قولهوالثاني

التصريحية.دونالمكنيةالاستعارة

سواءبالجدةولابالعمقيتسملاللاستعارةتناولهفيالأثيرابنجهدفإنحالكلوعلى

مصطلحفيفجهدة،الاستعارةمنالأخرىالجوانبذكرفيأمالتقسيمفيأمالتعريففي

إليهم.إشارةغيرمنسابقيهعننقلمجملهفيالمفردةالاستعارة

سابقيه.عنمنقولللاستعارةتحديدهفيالعدوانيالأصبعأبيابنجهد-؟5

وابنالرمانيتعريفاتنقلفقدهـ(654)تالمصريالأعمبعأبيابنجهدوكذلك

فيللمبالغةالخييئ،الراجحباسمالخفيئالمرجوحتسمية"وهي:قالثم،والرازيالمعتز

.(1)"التشبيه

)التصريحيةبنوعيهاالمفردةللاستعارةدقيقآعلميأخذآوليسللاستعارةتفسيرفهذا

الرجلبهيعنون-أسدأ()جالست:قولهمتفسيرأردنالوإذ.السكاكيعندهوكماوالمكنية(

عندالشجاعةصفةعلىتجييبشكلراجحةالأسدفيالشجاعةصفةأنذلكفمعنى-الشجاع

مرجوح،الشجاعفالرجلالأسد،عندمنهاأخفى-عادة-الصفةهذهتكونإذالشجاعالرجل

استعارة:التشبيهفيللمبالغةالجليالراجحباسمالخفيالمرجوحوتسمية،راجحوالأسد

ليسإثةثمناقصآهنايغذالأصبعأبيابنفتعريف،تعريفبدونالمكنيةعندناوتبقى،تصريحية

.(2)الاستعارةمنالأخرىللجوانبضفيهتغزفيماجديدلديه

السكاكيةالتقسيماتوزادالسكاكيبتعريفأخذمالكبنالدينبدر-16

التقسيماتزادأثاإلا(3)السكاكيبتعريفهـ(686)تمالكابنالدينبدروأخذ

(1)

(2)

(3)

.91ص،القرآنوبديع،و،صالتحبير،تحرير

بعدها.وما32القرآنوبديع،9،99"،و7صالتحبير،تحرير

.16ص،المصباح
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(2)بالكنايةوالاستعارة(1)التصريحيةالاستعارةسيماولاتوضيحأ،للاستعارةالسكاكية

باعتبارالاستعارةوأقسام(4)الاستعارةفيوالتجريدوالترشيح)ر(والتبعيةالأصليةوالاشعارة

تزيدلاالتشبيهعلىمبنيةهيحيثمنالاستعارةأن"واعلم:قالفقدبينهماوالجامعالطرفين

ج!تانوطرفاهعقليوإقا،ج!يانوطرفاهي!جإفاطرفيهابينالجامعلأن،أقسامخمسةعلى

.(5)"بالعكسأوعقليلهوالمستعاري!جالمستعارأو،عقليانأو

لأقوالصياغةالاستعارةمصطلحتحديدفيوالخقويالحلبيجهد-؟8-؟،

الجرجاني.القاهرعبدعنمنقولوبعضةالمتقدمين

الشيءفيالحقيقةمعمىادعاء"هي:فقالالمفردةالاستعارةهـ(725)تالحلبيوحذ

جعلهيقلت:شئتوإنوتقديرأ،لفظأالبينمنالمشبهذكرطرحمعالتشبيهفيللمبالغة

تعنيوأنتأسدأ،رأيتكقولهفالأول،التشبيهفيللمبالغةللشيءالشيءجعلأوالشيءالشيء

لبيد:كقولوالثاني،الشجاعالرجل

رقامقاالشماليبتدأضتختإذ؟زهلؤ،تغزؤذقلييحؤغذاة

.(،)"المتصرفيةفيبالقادرتشبيههافيمبالغةللشمال)اليد(أثبت

.(7)بنصهالكلامهذاهـ(،33)تالحموينقلوقد

منالأولالشطرلأن،الاستعارةتعريفإلىيضافجديدوصفمنالحدهذافيوليس

الشجاعالرجلعلى)الأسد(لفظإطلاقأنومعناه،السابقينالعلماءلأقوالصياغةالتعريف

(1)

(2)

)و(

(4)

(5)

(،)

.63المصباخ،ص

.111كا!4،صالمصباح

.65،صالمصباح

.6،،66،صالمصباح

.6"،6،،صالمصباح

.64،65،صالتوسلحسن

.4و/7،الأربنهايةينظر:
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المخمحوعالحيوانبينالتشبيهفيالمبالغةلأجلاللفظةلهذهالحقيقيالمعنىادعاءهو

منقولفهوالتعريفمنالثانيالشطروأما،البطشوشدةوالإقدامالجرأةفيالشجاعوالرجل

عليه.التعليقسبقوقد،إليهإشارةغيرمنالجرجانيالقاهرعبدعن

.()التمثيليةوالمركبةالمفردةالاستعارةتحديدفيالقزوينيجهود-أ/91

،أخرىبصيغة-منهالأولالشطرأعني-التعريفهذاهـ(73و)تالقزوينيوأعاد

وضعبمامعناهتث!بيهعلاقتهكانتما،"الاستعارة:قالإذ،المكنيةالاستعارةمنهفخرجت

نأيمكنمعلومآأمرأتتناولالتيأيعقلأ،أوأ!جمعناهالتخفقبالتحقيقية،تقتدوقدله،

قحيلالأصليم!فاهمننقلاللفظإن:فيقال،عقليةأوج!يةإشارةإليهويشار،عليهيتفرر

رجلآجالسث:معناهأسدأ،جالستفقولنا.(1)"التشبيهفيللمبالغةالإعارةسبيلعلىلهاسمآ

فالاستعارةئجالسلاالحقيقيالأسدلأن)جالست(اللفظيةالقرينةبدلالةكالأسد،شجاعآ

الثانيمعناهتشبيهيعني،تشبيهعلاقةاللفظمعنعيبينالعلاقةكانتماهي:القزوينيعند

)الأسد(.المعروفالحيوانوهو،لهالموضوع،الحقيقيالأولبمعناه-المجازي-

عنفمأخوذالتقييدوأما،الصياغةشكلفيإلاالحلبيحدعنيختلفلاالحدفهذا

يقتصربلوالمكنيةالتصريحيةالاستعارةيشمللاالحدهذافإنحالكلعلىوهو،السكاكي

رسمفيأسهمفقدالمفردةللاستعارةالكاملالتعريففيالتوفيقفاتهولئن،التصريحيةعلى

بهللمشبه)موضوعةأئهالغويأمجازأالاستعارةكونبيانعلىأزادإذلها،الأخرىالجوانب

الشجاعللرجللا،المخصوصللسبعموضوعفإنهكالأسد،منهما،أعتملأمرولاللمشبهلا

جهةمنالشجاعالرجلفياستعمالهلكانلأحدهماموضوعأكانلولأنهمطلقأ،للشجاعولا

.(جنسالياسملاوصفآلكانمطلقأللشجاعموضوعآكانلووأيضأ،التشبيهجهةمنلاالتحقيق

السكاكيذكرهاالتيالمفردةالاستعارةأقسامزتمتالقزوينيأنبالذكرالجديرومن

وباعتبار،الثلاثةوباعتبار،الجامعوباعتبار،الطرفينباعتبارق!مهافقد،وأوضحأدقبصورة

(1)

(2)

.40،/2،الإيضاخ

.14؟،2/414،الإيضاخ
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.(1)هلكذلكعنخارجأمروباعتباراللفظ

29؟

يلحقلمان()المطلقةبلقبالمفردةالاستعارةلقبمنأولالقزويني-ب/أو

اللفظية.القرينةعلىزائدوصفطرفيهاأخذ

المطلقة()الاستعارة:باسمبصفهتقترنلمالتيالمفردةالاستعارةلقبمنأولوالقزويني

التمثيليةللاستعارةأفردالذيوهو(2)الخارجالأمرباعتبارالاستعارةتقسيمعلىكلامهضمن

المفردةالاستعارةعنوقضقها،بيانأحسنوبينها()و(،المركب)المجازوسماهاخاصآمكانأ

فكيفمركبآ،إلأيكونلاالاستعارةسبيلعلىالتمثيل"لأن:فقالبينهماالفصلهذاوغقل

.(4)"؟درفملاالمجازمنيكون

.المفردةالاستعارةمصطلحتحديدفيالطيبيجهود-20

السكاكيتعريفذكرفقد34،هـ(تمحمدبنحسينالدين)شرفالطيبيوأما

القارئجعللكق(،)للاستعارةالسكاكيتقسيماتتناولثم،(5)إليهإشارةغيرمنللاستعارة

التقسيمأنأنواعهامننوعكلوبيانلتعريفهاشرحهخلالمنيشعروالمتخضصوالباحث

العلماء،تآليففيوجودهويفرضيستقرأخذ-تعالىآدلةرحمة-السكاكيوضعهالذي

فيودقتهاالطيبيعبارةإشراقولعلوفوائدها،السكاكيتقسيمدقةالأياممعوتنكشف

كلامهفيالأئرهذاويتضحذلك،فيأثرلهكانالمفردةالاستعارةأنواعمننوعكلتوضيح

(1)

(2)

)و(

(4)

(5)

(6)

بعدها.وما2/814،يضاحلإ

.2/432لإيضاخ،

بعدها.وما2438،لإيضاح

.2/448لإيضاخ،

.22،ص،لتبيان

.232،صلتبيان
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علىتأكيدهفييتضح)2(كماالمكنيةالاستعارةوعلىوأقسامها)؟(التصريحيةالاستعارةعلى

العلماء.منأحدالأمرهذاإلىيسبقهأنغيرمن)و(تصريحيةإلاتكونلاالتبعيةالاستعارةأن

ومركب،مفردإلىالاستعارةتقسيمفيالقزوينيطريقةاتبعالطيبيأنبالذكرالجديرومن

فيأيضأالقزوينيواتتغ،التمثيلالخثلبينفيهرثض(4)أصاخمكانأالتمثيليةللاستعارةفأفرد

الترشيحموضوعفيائتغةوكذلك،(5)أقسامستةإلىوالجامعالطرفينباعتبارلاستعارةاتقسيم

.(6)الاستعارةفيوالإطلاقوالتجريد

.المفردةالاستعارةتحديدفيالعلويجهود-2؟

منخللأفيهاوجد(")السابقينللعلماءعدةتعريفا!بذكرفقد94،هـ()تالعلويأما

الشيءالشيءتصييرك:يقال"أنوهو:عندهالمفردةللاسضعارةمختارأتعريفأذكرثموجوه

ولاصورةالتشبيهمعنىفيهيلحظلابحيثله،وليسللشيءالشيءوتجغلذبه،وليس

.(")"أمكح

يشتملوالثاني،التصريحيةالاستعارةعلىيشتملفالأول،شطرينذوالتعريففهذا

معإليهإشارةغيرمن)و(الجرجانيالقاهرعبدعنمأخوذوكلاهما،المكنيةالاستعارةعلى

و)جعلكالشيء(،)تجعل:عنبدلأ(ةالشي)تصييركهو:التعريفنصفييسيرتغييرإجراء

للشيء(.)تجعل:عنبدلآ،(ءالشي

(2)

(3)

(6)

(7)

(9)

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

الطر

ينظر

.2،332و2ص،التبيان:

.2كاو،234،523ص،التبيان:

.623ص،التبيان:

.042ص،التبيان:

.542ص،التبيان:

بعدها.وما42،ص،لتبيانا:

.1،002،102،202و1/9الطراز:

.1/202از،

.53صالإعجاز،دلائل:
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بالتشبيه(تفصحأن)فتدع:قولهالقاهرعبدعنمأخوذالتعريفبهختمالذيالقيدوكذلك

.(التشبيهمعنىفيهيلحظلا)بحيث:قالوهنا

مباحثهامنالأخرىالجوانبأوالاستعارةبيانفييضربلمالعلويأنهذايعنيولا

التقسيمذكر(1)المفردةالاستعارةأقسامففيمنها،الأخرىالمباحثفيفضللهكانبلبسهبم

إلىلازمهاوباعتبار،وخياليةحقيقيةإلىذاتهاباعتبارقسموهإذ:قبلهالعلماءعندالوارد

محسوسإلىاستعمالهاكيفيةوباعتبار،وقبيحةحسنةإلىحكمهاوباعتبارومرشحةمجردة

يتعلقماذكرأنهذلكإلىويفماف،التقسيماتمنذلكغيرإلىلمعقولمعقولأو،لمحسوس

ووضوحأبيانأالتقسيماتهذهفازدادت.(2)عليهالأمثلةوأوردالتقسيماتهذهمنواحدبكل

وقوفهمثلمنفيهاتقسيمكلوجهوبينواضحكلاممنعليهاغققوبماأمثلةمنأوردبما

وكذلك(4)للاستعارةالواحدالمثالفيواجتماعهما)ر(الأمئلةفيوالترشيحالتجريدانفرادعلى

بيانفيالنافعةالفوائدمنذلكإلىوما(6)الاستعارةفيواجتماعه(5)والتخييلالتحقيقانفراد

وتمييزهاالاستعارةلفبطأخرىأحكامبوضعأتبعهثموأقسامها،المفردةالاستعارةمصطلح

.(")العقليالمجازعن

.المفردةالاستعارةمصطلحتحديدفياللاحقينالعلماءجهود-22

،(ـه584)تمنقذوابن،(ـه517)تالبغداديتعريفاتالمعنىهذاعنتخرجولا

وابن،(ـه749)توالتنوخي،(ـه684)توالقرطاجني،(ـه651)تالزملكانيوابن

والزركشي،(ـه7أو)توالتفتازاني،(ـه7،3)توالسبكي،(ـه751)تالجوزيةقيم

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(،)

الطرا:

الطرا:

الطرا:

الطرا:

الطرا:

الطرا:

الطرا:

.229/1،ز

1/032،ومابعدها.،ز

.212/1،236،237،ز

.232/1،ز

.230/1،ز

.233/1،ز

ومابعدها.24،/1،ز
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.(؟)(ـهأ210)توالمدني،(ـه191)توالسيوطي،(ـه7و4)ت

تخرجلافإنها،ضحالةأووعمقأ،كثرةأوقلةتتفاوتالاستعارةعنمباحثهمكانت!اذا

الجرجانيالقاهرعبدتررهاالتيبهاالمتعلقةوالجوانبوالتقسيماتللحدالعامالمفهومعن

قواعدهاأرسىثمإليها)2(،أشرناإضافاتمعهـ(606)تالرازيوأوجزهاهـ(1،4)ت

بها،المتعلقةالجوانبأمالتقسيمفيأمالتعريففيسواءدقيقبشكلهـ(626)تالسكاكي

هـ(749)توالعلويهـ(743)تالطيبيذلكفيوتبعههـ(739)تالقزوينيوأغناها

.هـ(0121)تلمدنيوا،(ـهو11)تلسيوطيوا

الكلام"أن:المدنيقولعلىتعقيبأ،مطلوبأحمدالدكتورأستاذناذلكأكذوقد

عندعليهالمعول"ولكن:فقال"الأقلامأعنةفيهالبيانيونأطلقمماوأنواعهاالاستعارةفي

")و(.والتلخيصاتالشروحوأصحابوالقزوينيوالسكاكيالقاهرعبدإليهذهبماالمتأخرين

الكريم.القرآنفيأمثلتهاواستعراضالاستعارةبحثفيهذاكتابنافيأساسآاتخذناهماوهو

(1)

(2)

(3)

نقدفيالتبيان،41صالشعر،نقدفيالبديع،438وص،409ص،البلاغةقانون:نفسهبالتسلسلينظر

،87صالبلغاء،منهاج،أ؟هص،القرآنإعجازعنالكاشفالبرهان،41ص،التان،41صالعر،

،القرآنعلومفيالبرهان،35،ص،المطول،4/45الأنراح،عروس،43،44ص،القريبالأقصى

.1/324،الربيعأنوار،52،/1،الأقرانمعترك،3/431،الإتقان،3/234

الفصل.هذامن،المفحةينظر:

.1/421،البلاغيةالمصطلحاتمعجم
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الثانيالمبحث

وأقسامهاالمفردةالإستعارة

الكريمالقرآنفي

نأالكريمالقرآنفياللغويالمجازأساليبمنالنوعهذاأمثلةاستعراضقبللنابدلا

،مفيدةوغير،مفيدةإلىوق!غوها-بنامركما-الاستعارةبحثتناولواالعلماءأنإلىنشير

ذكرباعتبار-المفردةالاشعارةوقسموا،(و)مركبة()مفردةإلىالمفيدةالاستعارةقسمواثم

-الأجناسأسماءفيجرتإذا-وتقبوها،(و)مكنية()تصريحيةلىإ-حذفهوباعتباربهالمشبه

،(التبعية)الاستعارة:باسم:الأفعالأوالمشتقاتفيجرتوإذا،(الأصلية)الاستعارة:باسم

و)مرشحة()مطلقة(:إلىتلحقهاالتياللوازمباعتبارق!قوهاأخرىألقابأإليهاأضافواثم

عمنولكلوذكروالهما.الجامعوالمعنىالطرفينباعتباربحثهاوتناولواو)مجردة(

الكريم.القرآنمنأوالعربكلاممنأمثلةالاستعارةعافأو

لكنهالمدرسيالأسلوبفيينفعالصورةبهذهالاستعارةموضوععرضإنوالحقيقة

ثمالتقسيماتهذهعلىشديدبإيجازنقفأنرأينافقدلذاالكتابهذامنواسعأمكانأيتطلب

مثالي،كلفيالعلماءذكرهاالتيالاستعارةألقابإلىمشيرينالعزيزالكتابمنالأمثلةنذكر

.المفردةالاستعارةهوواحدمجرىفيتنصثلأتها

الاستعارةمم!طلحتحديدفيالعلماءجهودعنتأريخيةنبذة-أ

.المفردة

مدعيأالآخر،الطرفبهوتريدالتشبيهطرفيأحدتذكر"أن:عندهمالمفردةفالاستعارة
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.(1)"بهالمشبهيخصماللمشبهبإثباتكذلكعلىدالأبهالمشهجنص!فيالمشبهدخول

ومكنية،تصريحيةإلى-طرفيهاأحدخذفيباعتبار-ق!ضوهاالمفردةالاستعارةوهذه

المكنيةالاستعارةبينيميزجهدهـ(471)تالجرجانيالقاهرعبديسبقلمأنهعرفناوقد

وضثلنظيرتفا،عنبهتنماز(2)أدحمنهماواحد؟ليهلووضعجاءأنإلىالتصريحيةلاستعارةوا

والشروحمنهماواحد؟لكلذكرهاالتيالأمثلةتلكإنثممنهماواحدةكلتناسمببأمثلةلهما

شبهة.أوتداخلأيالنوعينبينيئتيلم(3)مثاليلكلوالبيانعليها

الاستعارةق!فى(4)الاستعارةنوعيبينالقاهرعبدبهمازالذيالخذونقلالرازيجاءثم

يخصولمفصلأ،لهاوأفرد،بالكنايةالاستعارةشفاهاإذمنهالمستعاربذكرفيهايضزخلمالتي

بالأمثلة.تحديدهافياكتفىبلمحذدبلقبمنهالمستعاربذكرفيهاضزخالتيالاستعارة

الاستعارةبهماز(5)!يرعتوأوضخوأخصزأدقللاستعارةوضعالسكاكيجاءوعندما

أحدحذفباعتبارنفسهاالاستعارةنوعيأيضآبهوماز،الأخرىالمجازأنواععنالمفردة

بعداللقبينهذينعليهماأطلقمنأولفهو،(،)اهنعومكنيبهامضزخ:إلىفقسمهاطرفيها

.(7)اعتراضأوتغييردونمنالتسميةهذهعلىالعلماءتابعهوقد.بينهماالتفرقة

،المفردةالاستعارةدراسةفيالعمدةهماوالمكنية()التصريحيةأعنيالنوعانوهذان

تباعأ.أمثلتهاعلىوسنأتي.الكريمالقرآنفيبحثهاوفي

وقعود،،وقيام،ورجلكأسد،الأجناسأسماءفيجرتإذاالمفردةالاستعارةوهذه

(1)

(2)

(3)

)كاأ

(،)

.4،1ص،العلوممفتاح

.35صالإعجاز،دلائلينظر:

.83صإلى43صمنالبلاغةوأسرار،وو5-333صالإعجاز،دلائلينظر:

.161صالإيجاز،نهايةينظر:

.4،1ص،العلوممفتاحينظر:

.761ص،العلوممفتاحينظر:

.3/138والإتقان،232،234ص46،والتيان،-62ص،المصباحينظر:
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الاستعارةمبنيأنمن-البلاغةعلماءعند-آتيةالتسميةوعلة،أصليةفهيونور،،وظلمات

،(الجامدة)الأسماءأعني،الحقائقيوصففيماوالأصل،وصفوالتشبيه،التشبيهعلىيقوم

دخولأفيها()الوصفالتشبيهدخولويكونبأنفسها()الوصفالتشبيهتتحملالتيوحدهافهي

أعهملية.شفوهاولهذاأصليأ()وليأأ

وفيوالمفعولينالفاعلينأسماء-والمشتقاتالأفعالفيجاريةالاستعارةكانتوإذا

الأفعاللأن)تبعية(البلاغةعلماءشقاهاوقد،تبعيةفهي-المبالغةوصيغوالمشبهةالصفة

الوصفوإتمامشتهات(،تقعالاأيموصوفاتتقعلاالمبالغةوصيغالمذكورةوالمشتقات

والأفعالالمشتقاتهذهمصادرمن)التشبيه(الوصفيسريثممصادرهافييقع()التشبيه

دخولأفيهاتدخللافالاستعارة،الثانيةالمرحلةفينفسهاوالأفعالالمشتقاتإلىوالصفات

يقع)التشبيه(الوصفلأن)تبعية(سميتفلهذا،التشبيهعلىقائمالاستعارةمبنيلأنأوليأ

تبعيةفيهافالاستعارة،للذاتتابعوالأفعالالمشتقةالصفاتمعنىلأنلمصادرهابالتبعفيها

أصلية.وليست

عبرةولاالغالبفيتصريحيةإلاتكونلاالتبعية"الاستعارةأنبالذكرالجديرومن

بالشاذ")1(.

جريانإلىالسابقينالعلماءعندإشار؟إلةالجرجانيالقاهرعبددراساتقبلنجدولم

وتثتهذلكعلىوقفالذيهوفإته،والمشتقاتالأفعالأوالأجناسأسماءفيالاستعارة

.(2)-الأولالمبحثفيأسلفناكما-ووضحه

يخرجواولمالموضوعهذابخصوصالقاهرعبدقرزةما-بعدفيما-العلماءوتقق!

وفيالقرائنوأنواعالتسميةفيتنحعريسير؟إضافاقيفيإلاأمثلتهولاكلامهمقتضىعن

كانأومنيعنيلم221/الأنعام1!وقآخمئتئماضتتا!ال!آؤمىجن:تعالىكقوله(3)بالأمثلةتوضيحه

(1)

(2)

فيالخياطشريفمحمودالدكتورأستاذناأكدفقد،11ص،-ألاستعارة-البيانعلمفيمحاضرات:ينظر

.القولهذاصحةالدراسةهذهأئبتتوقدالمعلومةهذهالأوليةالدراساتفيعلياأملاهاالتيمحاضراته

.2،210،121هوص،فيومثلها،3،صإلى34صمنالبلاغةأسرار:ينظر

=والبرهان،2/234لإيضاحوا،9،1،081ص،العلومومفتاح،021،121،221ص،لإيجازانهاية:ينظر
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النفعبجامعبالحياةالهدايةوشتقتبالموتمنهالانتفاعوعدأالكفرشتةإذفهديناه،كافرآ

اللفظةوتحملتوصفأوقعت)ميتآ(فيفالاستعارة)أحيى(،الحياةمنواشتقمنهماكلفي

سميتفلهذاأصليآيعنيمباشرأ،أوليأدخولأفيهادخلتالاستعارةأنأوبنفسها،الوصف

مناشتقثم،()الحياةوهوالاسمعلىالوعمفوقعفقد)أحييناه(فيأما،()أعمليةالاستعارة

الوصفأنفترى،التصريحيةالاستعارةسبيلعلى،هدى:بمعنى،()أحمىالفعل()الحياةلفظ

المعنىتقريربعدالفعلفيالاستعارةسرتثمالاسمعلىوقع!انمامباشرةالفعلعلىيقعلم

)تبعية(.الاستعارةسميتلذالمصدرهابالتبعكان!انماأوليغيردخولفدخولهاالاسمفي

الاستعارةبهالقبواوألقابأوصافالحقيقةفيهيأوأخرىتقشماتوللعلماء

حالةففي.القرينةعلىزائدتفريعأووصفوجودعدمأووجودحالةفيوالمكنيةالتصريحية

استعارةي!خوتهافإتهم-مكنيةأمكانتتصريحية-لاستعارةايلحقتفريعأووصفوجودعدم

الوصفكان!ان.مخصوصةتسميةتلحقهابسببهالذيالزائدالقيدمنلإطلاقها)مطلقة(،

)مرشحة(:حينئذالاستعارةفتسمى-بهالمشبه-منهالمستعاريلائمأنإفافهوموجودأالزائد

وأ)مجردة(حينئذ:الاستعارةفتسمى-المشبه-لهالمستعاريلائمأن!افا)ترشيحية(،أو

)المشبهيلائمفأحدهماالقرينةعلىزائداناثنانوصفانالاستعارةلجقواذا)تجريدية(.

فتسمى،الاستعارةطرفيبينالتعادلالوصفينبهذينويحصل،()المشبهيلائموالثانيبه(

الاستعارةمنألوانأربعةالتقسيمبهذالديناقيصبح(بوصفين)مقيدةمعادلةاستعارةحينئذ

جالست:المطلقةفمثال.(بوصفين)مقيدةأعنيوالمعادلةوالمرشحةوالمجردةالمطلقة:هي

جالست:نقولأنفيجبالاستعارةترشيحأردنافإذا.علمهسعةفيكالبحر،عالمآتعنيبحرآ

نصلوهناالبحر،وهوبهللمشبهملائم(أمواجه)تتلاطمالزائدفالوصف،أمواجهتتلاطمبحرآ

أكذولذلك،محالةلابحرالعالمأنوادعاء،التشبيهتناسيعلىوالبناءالمبالغةفيالغايةإلى

.المجردةمنأبلغالمرشحةالاستعارةبأنالعلماء

فالوصف،للدقائقجامعأبحرأجالست:نقولأنفيجب؟الاستعارةتجريدأردنا!اذا

،7/52،53الأربونهاية،6و،68ص،التوسلوحن،65ص،والمصباح،121صالكاث!،=

،5صه،الموقوالفوائد،1/352والطراز،،14ص،القريبوالأقصىبعدها،وما132ص،والتبيان

.\و،/3لإتقانوا
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بأنوالادعاءالمبالغةمنمجردةفالاستعارة،العالموهوللمشبهملائم(للدقائق)جامعآالزائد

قلنا:معادلتهاأردنا!اذامخزذة،شفوهافقدولذاالسعةفيالبحريشبههو!اتمابحرالعالم

أمواجه.تتلاطم،للدقائقجامعأبحرأجالست

أتدينأؤث!ك!:تعالىقولهفيالاستعارةفيوالتعادلوالتجريدالترثيحاجتمعوقد

اللهشبه116/البقرةا(!سفتديهتوماكألهؤأمجرتهثميطتفمابأتهذىآلضهمققةأشتزؤأ

ملائموالربح)الشراء(،بهوالمشبهالاخشيار،-فالمشبهبالشراء،الضلالةاخيارهم-لىتعا-

مجرتهئم(!فماقيمحت:تعالىفقولهالاختيار،-للمشبهملائمةوالهداية-بهالمشبه-للشراء

يمكنالاستعارةهذهفيووجودهماتجريد،(!وماكألهؤأسفتويهت:غؤخل--وقوله،ترشيح

الجزءباقتطاعتجوزناوإذا،(عفينبو)مقيدةأيمعادلةتسمىبهوالاستعارةتعادلأتسميته

استعارة-الصورةهذهعلى-فهي،(آلضحنذبأتهذئاؤآشتزأتدينأؤلبهك!:وهولآيةامنلأولا

له.المستعارأومنهللمستعارملائمبتفريعتعفسثلملأنها،مطلقة

باعتبار(والمكنية)التصريحيةالمفردةالاستعارةتقسيمفيالعلماءآراءخلاصةهيتلك

.وجودهعدمأوالزائدالوعمفوجود

علىزائدوصهمفمنيلحقهاماباعتبارالاستعارةتقسيمتقرير-ب

الحالية.أواللفظيةالقرينة

ذلكمرفقدأوردناالتيبالصورة!انضاجهالتقسيمهذاتقريرفيالعلماءجمهورأما

:فنقولبإيجاز،نذكرهامتعاقبةزمنيةبمراحل

:بعنوانفصلألهأفردفقد،التقسيمهذامثلإلىإشارةهـ(606)تالرازيقبلنجدلم

وهوالمستعار،جانبإماالاستعارةفي"المعتبر:فيهقالوتجريدها،الاستعارةترشيحفي

هوفالأولله،المستعارجانبأو،يقتفحيهماإليهوتضم،يستدعيهماوتوليهجانبهتراعيأن

التجريد")1(.فهوالثانيوأما...الترشيح

خطاوقدبشروحهاوذكروهابعدهمنالعلماءفتناولهاوالتجريد،للترشيحالأمثلةوذكر

.241صالإيجاز،نهاية(1)
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فيالاستعارةأن"اعلم:قالحينالتقسيمهذاإبرازفيأخرىخطوةهـ(626)تالسكاكي

يلحقها!انمامرشحةولامجردةتكونلاكلامتفريعأوبصفاتتعقبلمإذاأسد،عندي:نحو

.(1)"بذلكعقبتإذاالترشيحأوالتجريد

تفريعأوبصفاتتعقبلمالتيالاستعارةلتسميةتمهيدأوإشارةوالبيانالكلامهذافكان

.للاستعارةجديدةتسميةتحصلبهالذيالزائدالوصفقيدمنمطلقةبأنهاكلام

عرفتقدأنكوهوواحدأعملهناكالضابطإن"ثم:فقالإيضاحأالبيانذلكزادثم

له،للمستعارملائمهبصفا!بعقتتفمتىمف،ومستعارله؟مستعارمنلهابذلاالاستعارةأن

للمستعاليملائيمكلابمتفريعأوبصفالبعقتتومتى،مجردةسميتله؟ملائيمكلايمتفريعأو

؟القناةطويل؟السلاحشاكيأسدأشاورت:تقولأنالتجريد"فيفمثالها،مزشحةشقتتمنه

الدقائق،علىأوقفهوما،للحقائقأجمعهوما،علومهأكثرمابحرآوجاورتالعضب،عقيل

الزئير،منكرالبراثنوافي،اللبدتينعظيمهصورأ؟أسدأشاورت:تقولأنال!رشيحفيومثالها

.(2)"قعرهيدركولا،فيضهيغيضولا،أمواجهتتلاطميزاللازاخرآ،بحرأ،وجاورت

كلايمتفريعولابصفهتقترنلمالتيالاستعارةشقىبأنهذاعلىالقزوينيوأزاد

ثلاثةإلىوجودهعدمأوالزائدفم!ولاوجودباعتبارالاستعارةق!تملأئه)المطلقة()و(ب

.(4)والمرشحة،والمجردة،المطلقة:أقسام

زهير:قولفيكماوالتجريدالترشيحيجتمعقدبأنهوأضاف

تعلتملمألهقارلتدلهمقذفياللاحشايميآشدتذى

اذعىلقاالشاعرلأن،المشبهحكممنالاستعارةجردت(السلاح)شاكيفالصفة

اله:بقولهزشخهثم،مقذفيالسلاحشاكيبكونهالصورةهذهعنتجزدةالأسداسمللممدوح

(1)

(2)

(3)

(4)

.821ص،العلوممفتاح

.281ص،العلوممفتاح

.2/234الإيضاح:ينظر

.2/344الإيضاح:ينظر
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به-المشبه-منهالمستعاريلائممابذكرقؤاهأيزشحهيعني(تقلملمو)أظفارهلبد(،

30؟

تكونحينئذالاستعارةلأن،التعادليحصلالاستعارةفيوالترشيحالتجريدوباجتماع

النوعهذاتسميةوآثرت،الاستعارةطرفيكلاناسبأولاءتمكلامبتفريعأوبصفاتعقبتقد

شريفمحمودالدكتورأستاذيوجدتلأنني)المعادلة(،الاستعارة:باسمالاستعارةمن

الترشيحموضوعفيالأوليةالدراساتفيعليناأملاهاالتيالقيمةمحاضراتهفيالخياط

قيودأوأوصافوالإطلاقوالتجريدالترشيح"إن:يقولالاستعارةفيوالإطلاقوالتجريد

فيتجريتبعيةتصريحيةكونهامنالاستعارةتخرجولا،بلاغيةلأغراضالكلامفيتأتي

بعدإلاالأوصافهذهتأتيولاالجامد،الاسمفيتجريأصليةمكنيةأو،المشتقاللفظ

طرفيهاأحدعلىيعودزائدبوصفالاستعارةتقترنلمفإذا،الحاليةأواللفظيةالقرينةاستيفاء

الشبيهطرفيمنطرفإلىيعودوصفكل،بوصفيناقترنتواذا،مطلقةتسمىفالاستعارة

طرفيها")1(.بينالتعادلسيحصلفإنه

التسمياتعنلهاتمييزأ،المعادلةالاستعارة:بلقبنققتهاأون!قيقاأنرأيناهناومن

وترشيحهاالاستعارةتجريدموضوعفيالرازيقررهالذيبأنالقولإلىونعود.الثلاث

جديدأشيئألهتعرضواالذينالعلماءإليهيضفلمالقزوينيفيهوزاد،السكاكيوأغناهوأبرزه

والحلبي،(ـه686)تمالكوابن،(ـه654)توالمصري،(ـه165)تالزملكانيكابن

الجوزيةقتموابن،(ـه749)توالعلويوالطيبي،(ـه733)توالحموي،(ـه725)ت

.(2)(ـهأ012)توالمدني،(ـهو11)توالسيوطي،(ـه7و2)توالزركشي،(ـه175)ت

وأباختصارالموضوعذكرعلىمقتصرينأو،الثلاثةهؤلاءقرزةلمامتابعينإقاكانواوإتما

منه.طرفبذكر

(1)

(2)

.31،41ص،-الاستعارة-البيانعلمفيمحاضرات

،القرآنبديع،161ص،التبيان،151-51صه،القرآنإعجازعنالكاشفالبرهان:نفسهبالتسلسل:ينظر

،7/54الأربنهاية،7،17صه،التوسلحسن،66،76ص،والمصباح،و9صالتحبير،تحرير،91ص

الفوائد،1/229،230،132،322الطراز،24و،24،،24،ص،والبيانوالبديعالمعانيعلمفيالتبيان

الربغوأنوار،3/138والإتقان،438/والقرآنعلومفيالبرهان،52ص،القرآنعلومإلىالمشوق

1/253،254،255.
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متنوعة.باعتباراتالمفردةالاستعارةأقسام-ج

الاستعارةأقسامأولأفدرسوازائدباهتمامالاستعار؟منالنوغهذاالبلاغةعلماءتناول

مأمعقولينأممحسوسينالطرفانكانسواءبينهماوالجامعالطرفينمادةباعتبارالمفردة

بالعكس،أومعقولآبهوالمشبهمحسوسآالمشبهيكونأن)مختلفين(بوالمرادمختلفين

والمشتقاتالأفعالفيأوالجامدةالأسماءفيجريانهاباعتبارثانيأالمفردةالاستعارةودرسوا

قائمالاستعارةمبنىلأن)تبعية(يسمونهافإتهمالمشتقاتأوالأفعالفيالاستعارةجرتفإذا

الأفعالتتحملهلاوالوصفوصف،والتث!بيه،(طرفيهأحدحذف)تشبيههيإذ،التشبيهعلى

المصدرفييجريالمستعارةاللفظةفيفالتشبيهالجامدةالأسماءتتحملهوإنماوالمثشقات

شفوهافإتهمولذالمصدرهابالتبعالثانيةالمرحلةفيوالمشتقاتالأفعالإلىيسريثمأولأ

دخولأفيهايدخلالتشبيهلأنأصليةشقوهافقدالأسماءفيالاستعارةجرتإذاوأما)تبعية(،

وليأ.أعمليا()أ

باعتبار(لاستعارةايلحق)الذيالقرينةعلىالزائدالوصفباعتبارثالثألاستعارةاودرسوا

والاستعارةلها،تجريدفهو()المشبهيلائمالزائدالوصفكانفإذا،بهللمشبهأوللمشبهملاءمته

بهوالاستعارةلها،ترشيحفهوبه()المشبهيلائمالزائدالوصفكان!اذا،مجردةتسمىبه

مرشحة.تسمى

يلائموالآخر)المشبه(يلائمأحدهماالقرينةعلىزائدانوصفانالاستعارةلحق!اذا

القرينةعلىزائدوصفأيالاستعارةيلحقلمواذا)مطلقة(،يدعونهافالاستعارةبه()المشبه

وصفانيلحقهاالتيالاستعارةتسميةالأفضلأنرأيتولكننيأيضأ،()مطلقةيدعونهافإنهم

والثاني)المشبه(يلائمأحدهما:بوصفينمقيدة-حقأ-لأئها(المعادلة)الاستعارةباسم

الاستعارةوتسمية)معادلة(فتسميتهاالتعادلحصلالوصفينوبوجودبه()المشبهيلائم

قيد،أيمنمطلقة-حقآ-لأثهاأصوب()مطلقةبأئهاأحدهماأوالوصفينقيدمنالخالية

منالخاليةالاستعارةتمييزفلأجلبالوصفين،مقيدةفهيوصفانلحقهاالتيالاستعارةبينما

ذكرهماإلىإستادأ()مطلقةالأولىتسميةأقررنابوصفينالمقيدةالاستعارةعنالوصفينقيد

الأصوبهووهذا()معادلةبعنوانبو!فينالمقثد؟الاستعار؟تسميةوزخحنا،البلاغةعلماء

.نرىفيما
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الجامعوالوجهالاستعارةطرفيمنواحدكلكونوهوالأولالاعتباربعرضالآنونبدأ

الأمثلةالبلاغةعلماءحصرإذوعقلآ،حسآمختلفينالطرفانكانأومعقولآأومحسوسأبينهما

مجالي:ستةفيالاعتباربهذاالواردة

حسي.بوجهلمحسوسمحسوساستعارة:فالأول

عقلي.بوجهلمحسوسمحسوساستعارة:الثاني

حسي.وبعضهعقليبعضهبوجهلمحسوسمحسوساستعارة:الثالث

عقلي.بوجهلمعقولمعقولاستعارة:الرابع

عقلي.بوجهلمعقولمحسوساستعارة:الخامس

عقلي.بوجهلمحسوسمعقولاستعارة:السادس

وجدنافقدمتكيرزمنمنذالأوائلإليهفطنقدالوجههذامنالاستعارةطرفيإلىوالنظر

)محسوسأ(أحدهماكونأومعقولينأومحسوسينوكونهماالاستعارةطرفيإلىالإشارة

القاهرعبديدعلىفيهاالبحثتقققثم(العسكرياليهلالطوأبي(1)الرمانيعند)معقولأ(والآخر

وردماوذكر(4)أنواعخمسةفيالقاهرعبدكلامفيمازبدةالرازياستخرجثم(3)الجرجاني

أقسامعنتحدثعندماسادسآقسمآالقزوينيزادثم(5)متنوعةبأمثلةالكريمالقرآنفيمنها

اقتصروافقدالبلاغةأهلمنالعلماءبقيةوأما،(6)الجامعوالمعنىطرفيهاباعتبار-الاستعارة

.(")الرازيتقسيمعلى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.84-8صه،النكت

.4،2،5،2الصناعتينكتاب

.7صهإلى75صومن،25إلى49صومن،45صإلى14صمنالبلاغةأسرار

.21،281،صالإيجاز،نهاية

.1،321ر1صالإيجاز،نهاية

.24،ص،التبيانفيالطيبيعليهاوتابعه،2/428الإيضاح

،المشوقالفوائد،1/243،244،245الطراز،،24،،245ص،التبيان،12،22ص،القرآنبديع

.1/245،246الربغأنوار،3/135والإتقان،3/441،442،البرهان،4
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كونوهماالكريمالقرآنفيالمفردةالاستعارةأمثلةمنالمبحثهذافينشيروسوف

وأمطلقةأومخزدةأو)مرشحة)تبعية(أو)أعحلية(()مكنيةأو)تصريحية(المفردةالاستعارة

نفسه،الوقتفيمختلفينأوقغقوليننأومخ!وشيننكاناإنطرفيهابيانإلىإضافة،(معادلة

.سنرىماعلىالمفردةالاستعاراتفيموجودةالأوصافهذهلأن
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المفرفىةالاس!تعارةأمثلة

الكريمالقرآنفي

تباعأندرجهاكثيرةمعالز!اظهارلإبرازالكريمالقرآنفيالاستعارةمنالنوعهذااستغيئ

أمثلتها:هيوها

والظهور(:)التبئنعنبهاللتعبير)اليتار(لفظةاستعارة-؟

ئآخرايئآشتحقآإثماعيزكأآنقتاقاق!:تعالىقولهفأؤئهما:العزيز،الكتابفيلانمثاوله

استحقاائهماوظهرلكمتبئقأواطقغتمفإن:المعنى،1107المائدة/أ(ضقاضهماتقومايئ

منه"غثزث:يقالومنه،وأبلغأدذلائهمجازآوالاطلاعوالظهورللتتئناليثارفاسئييزإثمآ)1(

،والوقوعالسقوطالعثور:أوالعثاروأصل،(2)"عليهغيريوأعثرث،اطلعثأي،خيانةعلى

استعارةوهي،(تبعية)تصريحيةهنافالاستعارة)و(طلبهغيرمنأميرعلىتطيعفيمنبهويتخؤز

العثور،وهوالكلامفيموجودبهالمشبهلأن:تصريحيةقلنا،عقليبوجهلمعقولمحسوس

والسقوطالوقوعلأنمحسوسالمستعاروقلنا:عثر،وهو:،الفعلفيلجريانهاتبعيةوقلنا

المعنىلأنمعقولفهوالآيةفيالمقصودوالاطلاعالتتئنأقابالبصرومحسوسإليهمنظور

إلخ....تتيقأونمقزأواطيغأووجذأوعيتمفإن-أعلموالله-

(1)

(2)

(3)

".6/583القرآنلأحكامالجامعينظر:

فيالمفرداتوينظر:،35و/أالنسفيوتفسير،كار/2والعيونوالنكت،105ص،القرآنمكلتأويل

.93صه،الجلالينوتفمير،6/853،01/8،3القرآنلأحكاموالجامع)عثر(،مادة،القرآنغريب

.2/534الثعالبيوتفسير)عثر(،مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر
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لارتيبآلتتاعةؤانحقوشكدآدتهأصليغتموأعلينآغثزنا!و!ذلك:تعالىقوله:الثاني

عثرمنأنهذا"وأصل:قتيبةابنقال)أعثرنا(الفعلفيفالاستعارةلم،21الكهف/أ(فيهآ

ما:الناسيقولومنهوالظهور،التبينمكانالغثارفاشتييز،يعرفهحتىإليهنظرغافلوهولثيء

.(1)((هنمذلكعلىظهرتما:أيقطبسوءفلاليعلىغثزت

)الكفر(:عنبهاللتعبير()الموتلفظةاستعارة-2

آتتؤقلالتتيعإتك!:تعالىقولهفأولها:،الكريمالقرآنفيمواضعثلاثةفيوردوقد

قولهومثله،اللفظبنفس215/الرومسورةوفي،08/النملأ!مذيرينؤلؤأإداآلذغآةآلضتمؤلآدتيع

:والرومالنملسورةفي()الموتىبلفظفالمراد2211/الأنعامأ!قآضتتهتتتا!من:تعالى

فهديناه،كافرأكانأومن:أي)كافرأ(:الأنعامسورةفي)قيتأ(بلفظوالمراد)الكفار(الي(،

الكفربينوالجامعالأسماءفيلجريانها(أصلية)تصريحيةالثلاثةالمواضعفيفالاستعارة

الثلاثة.المواضعفيعقليبوجهلمعقولمعقولاستعارةفهيمنهماكلفيالنفععدموالموت

:()العلمأو()الهدايةعنبهاللتعبير()الحياةلفظةاستعارة-3

تهروجعقناتآخ!تتنماضيتان!آؤمىقي:تعالىقوله:فأؤلهما،الكريمالقرآنفيموضعانولها

أومن":لمعنىا:2211لأنعام/ا1(يحتهابخايىجليشلطان!بآفيضت!لمرلهوءبننآلتاشكقنيضثبىلهؤرمم

في:أي()الظلماتفيمثلهكمنوالنجاةالخيرسبلبهيهتديإيمانألهوجعلنافهديناهكافرآكان

مكانو)النور(()الهدايةمكان(و)الحياة)الكفر(مكان()الموتفاستعار،والضلالالجهل

أصليةتصريحية-السابقةالفقرةفيقلناكما-و)نورآ()ميتأ(فيفالاستعارة)الإيمان(")و(،

فيلجريانها(تبعية)تصريحيةفهي)فأحييناه(لفظةفيالاستعارةوأما،الاسمفيلجريانهما

عقلي.بوجهلمعقولمعقولاستعارة(للهداية)الحياةواستعارةالفعل

(1)

(2)

(3)

القرآنلأحكاموالجامع)عثر(،مادةالقرآنغريبفيالمفرداتوينظر:،105ص،القرآنمثكلتأويل

.39صه،الجلالينوتفير،6/358،10/3،8

الموضعين.في41/46و،31/232القرآنلأحكامالجامع:ينظر

الربيعوأنوار،31و/3والإتقان،،،/،القرآنلأحكامالجامع:ومثله،601ص،القرآنمشكلتأويل:ينظر

1/246.
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غييتى(يمادعاكتمإذاؤللرس!ولييئهآ!جيس!وأءاقوأآلرينيةئها!:تعالىقولوالثاني

)العلم(فمنهاالتفسيرأهلذكرهاالمعانيمنعديدةوجوة:()يحييكمبفالمراد412/الأنفال1

)تصريحيةوالاستعارة،الكريمةالطيبةللحياةسببهوفالعلم،موتوالجهلحياةالعلملأن

عقلي.بوجهلمعقولمعقولاستعارةوهي،الفعلفيلجريانها(تبعية

لفظةواستعارة،والهدايةالعلمعنبهاللتعبير)النور(لفظةاستعارة-أ/4

أولها:،مواضعتسعةفي:(والضلال)الجهلعنبهاللتعبير()الظلمات

آؤ!أؤلهملذيئكقروأوآألتويىإلىلظان!قآيحنيخيرجهصاضنوأةالديمنىوقي!أدتر:لىتعاقوله

!منث!اتر:تعالىوقوله،7512/البقرة9(آلالئخمثإلىآقويى!تئخيرصتفمآلطفوث

الجهل:بالظلماتفالمراد،11/إبراهيمأ(ألنؤيىإلىآلظلمئتىيحنآل!اس!لئخرجإلصلثآنزتخه

ي!جبعضهبوجهلمعقولمحسوساستعارةفهووالهدايةالعلم:بالنوروالمراد،والضلال

المشبهأقا،محسوسانوالنور()الظلماتالموضعينفيبهالمشبهلأن،عقليالآخروبعضه

رؤيةعدموالطلامالخفليبينالجامعوالؤخهفمعقولان،(والعلم)الجهلالموضعينفي

الظلامفيالطريقفرؤيةمنهما،كلفيالنجاةإلىيوصلالذيالصحيحالمنهجأوالطريق

فالوجه،معقولأمرالنجاةطريقالإنسانبهيبلغالذيالصحيحالمنهجورؤيةمحسوسأمر

كلافيهناوالاستعارة،محسوسالآخروبعضهمعقولبعضهوالظلامالجهلبينالجامع

شتقت،الضلالمنوتنقيتهاعقويهمتزكيةشتقتإذ،(1)(مطلقةأصلية)تصريحيةالموضعين

قبلمن-عقولهمتعميةشتهت:المقابلوفيمضي؟،مكالؤإلىمظلممكانمنبالإخراج

إلىمضيءمكانمنبالإخراجالحقرؤيةعنوالعمايةبالضلالوإحاطتها-الطواغيت

مظلم.آخرمكان

،المائدةسورةفيوالنور()الظلماتبلفظالواردةالمواضعبقيةتحملهذاوعلى

وفي،1،5/الآيتان،إبراهيمسورةوفي،3،122و/الآيتان،الأنعامسورةوفي،61/الآية

.11/الآية،الطلاقسورةوفي،و/الآيةالحديد،سورةوفي،43/الآية،الأحزابسورة

والطراز،!كا/2السائروالمئل،133صالإيجاز،ونهاية،85ص،النكت:إبراهيمآية/بخصوصينظر(1)

.31،/3والإتقان،3/443القرآنعلومفيوالبرهان،48ص،المشوقوالفوائد،1/212،312
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:(1-"خيو-)()النبيعنبهاللتعبير)النور(لفظةاستعارة-ب/4

لؤرآدئزشنى!ممجا!قذ:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيواحدموضعولها

إلى!ارشادهمالناسهدايتهفي-!-النبيئشتةفقد115المائدة/أ(تببؤ!تنب

،(مطلقةأصلية)تصريحيةفالاستعارةالطريقويبينالظلاميزيلالذيبالنورالصحيحالمنهج

والمنهجالواضحالطريقعلىالدلالةوهومعقولبوجهلمحسوسمحسوساستعارةمنوهي

منهما.كلفيالمستقيم

:(2)()القرآنعنبهاللتعبير)النور(لفظةاستعارة-/ج4

يىعزروةبه!قآلذيمنىءامنوأ:تعالىقولهفي:فأولهما،الكريمالقرآنفيمواضعأربعةوله

531النور/أ(نورغكنؤز!اله:وقوله7511/عرافلأاأ!هو7معهأنزللدىآلتورآؤآتئعوأونضحر3ه

لهؤزاإثييهغ!ؤآنرتتآ:وقولهلم8/التغابنأ(آنزثنآؤألتويىآلذى!ئآمو(يأبلرؤزم!ولإء:وقوله

قلستئضيءلأئهالمذكورةالمواضعفيبالنورالكريمالقرآنشتة1174النساء/أ(شبيتا

الاسمفيلجريانها(أصلية)تصريحيةوالاستعارة،الصحيحالمنهجإلىفيرشدةالمؤمن

الجامد.

:(3)(الشريف)الشرعأو()الإسلامعنبهاللتعبير)النور(لفظةاستعارة-د/4

مواضع،ثلاثةالكريمالقرآنفيولها(والبراهينالحجج)عنأوتعالىاللهأرادهالذي

!طفوأييلدكلن!:و132الضوبة/أمهـوبأفوهالزألتهلهؤزيطموأ!آ!لمحريدوئ:تعالىقوله:أولها

الجخجشتقت531النور/أ!وتي!ثلىقننويى!آلته!الوتهدصى:وقوله18/الصفأ!وبآلهؤجميئ1لتهلؤز

تكونبهاالهدايةلأنبالنور،شتةعندهالمرضيوشرعهاللهدينوهوالإسلامشتةأووالبراهين

الشريف.والشرعالنورمنكلفيالدلالةبجامعتخفهملأو

(1)

(2)

(3)

.441ص،الجلالينوتفسير،6/811القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.522،174ص،الجلالينوتفسير،103،21/642،81/361/،القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.9،041،511،131وصالإيجاز،إلىالإشارةوكتاب،8/121القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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:(1)(الأحكام)بيانعنبهاللتعبير)النور(لفظةاستعارةهـ-/4

لم44/المائدةأ(ؤلؤرهدىيهاآلتؤرلهةآلرتآإتآ!:تعالىقوله:ولهمافأ،موضعانولها

التوراةفيماشبهفقد146/المائدةأ(ؤنورهدىلهيهآلإنجيلاتئتة!وة:تعالىقوله:وثانيهما

الطريقعلىالدلالةبجامعويزيلهالظلاميكشفالذيبالنورللأحكامالبيانمنوالإنجيل

به.والمشبهالمشبهمنكلفيالصحيحوالمنهجالواضح

:(2)(لإيمان)اعنبهاللتعبير)النور(لفظةاستعارة-و/4

لؤراآلئرتئما!الهؤقنزغقل:تعالىقولهفأؤلها:،مواضعثلاثةولهاالمؤمنبهيهتديالذي

(ءزتهينلهؤ2غنرقهويلإشنيررضخذزهآلتهج!ثل!آفمن:قوله:نيلثاوا041النور/أ(لؤبىيمنتبمافما

المواضعففي128الحديد/أ(بهءنو!ثضتنورالحئم!ومخعل:قوله:والئالث122الزمر/أ

بالنورالمرضيةالهدايةتكونبهالذيالإيمانئتةإذللإيمان)النور(لفظةاستعيرتالثلاثة

مطلقة،أصليةتصريحيةوالاستعارةمنهما،كلفيال!وقيالمنهجعلىوالدلالةالإضاءةبجامع

عقلي.بوجهللمعقولالمعقولاستعارةنوعمنوهي

الخلوأو)اليبوسةعنبهاللتعبير)موتها(أو()قيتةأو()قتتلفظةاستعارة-5

:(النباتمن

لاشقتهثقايتتكابمآققثادآ!حتئ:تعالىقوله:ولهافأ،مواضعستةالكريمالقرآنفيولها

!هوق!مختلوكإقسمقتهباصاقثيرلتنيخآآزس!لآلدىؤآدتة!:قوله:نيهاثاو51،/فاعرلأا1(قيمزل!قر

(مكان)اسمالبلدخلوشبهإذالنباتمنالخلوعنبهللتعبير)ميت(لفظاستعيرفهناواأفاطر/

والجامعالتبعيةالتصريحيةالاستعارةشيلعلى)ميت(الموتمنواشتقبالموتالنباتمن

،(تبعية)تصريحيةلاستعارةاشضيتوقدالنباتمنوالخلوالموتمنكلفيالفائدةعدمبينهما

الصفةفيلجريانها)تبعية(وشقيتبه()فصزحالكلامفيموجودبهالمشبهلأنتصريحيةفهي

(1)

(2)

.51،151صه،الجلالينتفسيرومئله،6/881القرآنلأحكامالجامع:ينظر

في،16،1،4هص،الجلالينتفسيرومثه،24،71/762،/21/628،51القرآنلأحكامالجامعينظر:

.المذكورةالمواضع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريمالقرآنفيالمفردةالاستعارة/الثالثالفصل3؟5

بلفظالأخرىالمواضعتحملالمعنىهذاوعلى،عقليبوجهلمعقولمعقولاستعارةوهي

،11/الآية،قسورةوفي،11/الآية،الزخرفسورةوفي،49/الآية،الفرقانسورةفي)قتتأ(

النباتمنخلؤهاأويبوستهابعد:أي)موتها(وبلفظ،33/الآية،يسسورةفي()القيتةوبلفظ

،63/الآية،العنكبوتسورةوفي،65/الآية،النحلسورةوفي641/الآية،البقرةسورةفي

الحديد،سورةوفي،1،24،50و/الآيات،الرومسورةوفي،5/الآية،الجاثيةسورةوفي

.9/الآيةفاطر،سورةوفي،71الآية

لفظةواستعارة،(النبات)إنباتعنبهاللتعبير)الإحياء(لفظةاستعارة-6

:(النباتمنالخلؤأو)اليبوسةعنبهاللتعبير()الموت

يمنلتصمدآمنآلتة!ومأآنرل:تعالىقوله:فأولها،موضعأعشرأحدالكريمالقرآنفيوله

الإحياءمنواشتقللإنباتالإحياءلفظاستعير6411/البقرةأ(بغدمؤص!اآلأزضىقآخمابهفآ

لمعقولمعقولاستعارةوهيالفعلفيلجريانهاتبعيةتصريحيةفالاستعارةأنبتهبمعنى)أحيا(

منه.خلؤهاأويبوستهابعدالأرضفيالنباتفأنبت:المعنىإذمحسوسبوجه

،!كا4/الآية،البقرةسورةفي)أحيا(بلفظالواردةالمواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلى

،5/الآية،الجاثيةسورةوفي،63/الآية،العنكبوتسورةوفي،65/الآية،النحلسورةوفي

وبلفظ،1،/الآيةالحديد،سورةوفي،91،24،50/الآيات،الرومسورةفي()يحييوبلفظ

وبلفظ،و/الآيةفاطر،سورةفي)أحيينا(وبلفظ،3و/الآية،فصلتسورةفي)أحياها(

وبلفظ،4و/الآية،الفرقانسورةفي)نحيي(وبلفظ،33/الآيةيس،سورةفي)أحييناها(

.11/الآية،قسورةفي)أحيينا(

)النار(لفظةواستعارة)التهييج(،عنبهاللتعبير)الإيقاد(لفظةاستعارة-،

:(والتهدئة)التسكينعنبهاللتعبير)الإطفاء(لفظةواستعارة)الشر()1(عنبهاللتعبير

أدتة(آطفآقالتحقبتاراآؤقدوأا!ء!:تعالىقولهفي،الكريمالقرآنفيواحدموضعوله

فيالسلامعبدابنوذكرهاالآيةفيالاستعارةهذهعلىتتيبةابننبهفقد،211ص،القرآنمئكلتأويل:ينظر(1)

.511صالإيجاز،إلىالإشارةكتابه
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تحريككلاهماوالتهييجالإيقادأنبجامعالنارب!يقادالشرتهييجشبهفقد،164المائدة/أ

التسكينأووالتهدئةلإطفاءاوأنويميتها،النفوسئرهقكلاهماوالنازالشزوأن،ساكنن؟لشي

هناهافالاستعارات،وأقوىوأدلأبلغالمستعاراللفظلكنلهاتسكينأوللحركةإماتةكلاهما

الفعل،فيالأوليينلجريان)نارأ(فيأصليةوتصريحيةأطفأها(،)أوقدوا،في(تبعية)تصريحية

عقلي.بوجهلمعقولمحسوساستعارةوهي.الاسمفيالأخرىوجريان

:(1)(الدفعأوالتكذيبأو)الإبطالعنبهاللتعبير)الإطفاء(لفظةاستعارة-8

يخطموأنورألثهأ!لريدولت:تعالىقولهفأولهما:،مثالانالعزيزالكتابفيوله

فقد81/لصفا1(يآلهؤيهتم،لتهلؤراؤفط!!لكدلري!:لىتعاقوله:نيهماثاو231/لتوبةا1(بأفوهالز

)الإطفاء(لفظالمعنىلهذافاستعير،دفعهأووتكذيبهالقرآنأوالإسلامإبطالالكفارحاول

المعرفةمنبالإطفاءالمحسوسةالمشاهدةفيوأقوىالدلالةفيأبلغلأئهللنورالمناسب

تصريحيةشفوها(تبعية)تصريحيةفالاستعارة،بالقولالإبطالأوالتكذيبأوبالدفعالمعقولة

لجريانهابالتبعالفعلفيلجريانهاتبعيةوشفوهابه()مصزحالكلامفيموجودبهالمشبهلأن

الأفعالتتحملهلاوالوصفوصف،والتشبيه،التشبيهعلىمبناهاالاستعارةإذالاسمفي

بالتبعثانيآالأفعالفييجريثمأولأالتشبيهفيهايجريإلي)المصادر(الأسماءتتحمله!اثما

لمصادرها.

:(2)()الآثامعنبهماللتعبير(والأثقال)الأوزارلفظةاستعارة-9

مخملو!آؤرازممتمغلى!ولهتم:تعالىقوله:فأولهاموضعآ،عشراثناالعزيزالكتابفيولهما

بالأوزار:فالمرادلم2/الشرحأ(!وززك!ؤؤضحغتاغث:وقوله113/الأنعامأ(نمهويىهتم

فجعلبالحملالإثمقشتة،ظهرهعلىالإنسانحملهماالوزر"وأصل:قتيبةابنقال،الآثام

النبوةقبلمؤاخذتهإسقاط"شة:الثانيةالآيةعلىتعقيبأالسلامعبدبنالعزوقال")و(.مكانه

.(4)"الثقيلةالأحمالمشاقبإسقاط

(1)

(2)

)و(

(4)

للإطفاء.المفىهذاالقرطيأوردفقد،،81/5القرآنلأحكامالجامعينظر:

)وزر(.مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

.061ص،القرآنمكلتأويلينظر:

أيفأ.،و2ص،فيالموضعهذاإلىاللامعبدابنوأشار051صالإيجاز،إلىالإشارةكتابيظر:
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لمعقولمحسوساستعارةوهي،الاسمفيلجريانها(أصلية)تصريحيةهنافالاستعارة

،461/الآية،الأنعامسورةفيالأوزاربلفظالواردةالمواضعبقيةتحملهذاوعلى،عقليبوجه

،8،/الآيتانطه،سورةوفي،15/الآيةالإسراء،سورةوفي،25/الآية،النحلسورةوفي

،38/الآية،النجمسورةوفي،7/الآيةالزمر،سورةوفي،81/الآيةفاطر،سورةوفي،551

فالمرادا31/العنكبوتأ(التمآثقاخوأثقالاآثقاقئمؤلخصئتى!:قولهأيضآهذاعلىويحمل

الإنسانعلىالمترتبةالمشقةبجامعبالأثقالالآثامشتق!بإذ،(؟)الآثامالموضعينفيبالأثقال

محسوساستعارةوهي،(أصلية)تصريحيةفالاستعارةالأوزار،أوالاثقالحملتجراءمن

البصر.بحاسةالدلالةمنفيهلماأبلغوهو،عقليبوجهلمعقول

علىيثقلما)كلعنبهماللتعبيرو)الأغلال()الإصر(لفظةاستعارة-؟5

:(وأحكامفرائضمنالإنسان

لديئآغليصحمثتهومخاغثئنآءاضراتخيلولا!رتضا:لىتعاقوله:ولهمافأ،لانمثاولها

التيوالأحكامالفرائضمن(2)حملهيثقلأمرأعليناتحمللا:يعنيلم286/البقرةأ(قملنأمن

عتثئم!ويضع:تعالىقولهفي:والثاني،إسرائيلبنيعلىأي،السابقةالأممعلىأوجبتها

الفرائض:لأغلالوالإصربافالمراد511،/الأعراف1(لخهضآلقكأنفلأقنهقلوآإ!زممتم

تثقلأتهافيلهالمشابهتهاوالأغلالالإصراسملهااستعيروقد،عليهمكانتالتيوالأحكام

هنافالاستعارة،الإنسانعلىالثقلمنفيهلماإصرللعهد:قيلولذلكؤتقتدة،الإنسانعلى

الكلامفيموجود(الأغلالأو)الإضربهالمشبهلأنتصريحيةشفوها،(أصلية)تصريحية

أصليآ.دخولأفيهاالتشبيهودخولالاسمفيالاستعارةلجريانأصليةوسموهابها،ومصرح

)الغفد(:عنبهاللتعبير)الإضر(لفظةاستعارة-؟أ

إضر3!لكغذغئىوأخذتمةآقرزتش!قالم:تعالىقولههوواحدمثالالكريمالقرآنفيولها

الذيالأمرمنومنعثقلالعهدالأنالميثاقأوالعهدهنا:بالإصرفالمرادلم81/عمرانآلأ

(1)

(2)

الجلالين،وتفسير،13/331القرآنلأحكاموالجامع)وزر(،مادة،القرآنغريبفيالمفرداتينظر:

.526ص

.66،صالجلالينتفسيرينظر:
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عقلي.بوجهلمعقولمحسوساستعارةوهي،(أصلية)تصريحيةفالاسشعارة(؟)(هلأخذ

التغافلأوالتسافلأو)التزخضعنبهاللتعبير()الإغماضلفظةاستعارة-21

:(2)(ءالشيعن

فيو(تغعصوأآنإلأثاضريهمت!ثؤ!:تعالىقولههوواحدمثالالكريمالقرآنفيولها

الشيءعنبصزةالمرءتضيرلهتأنهذاوأصلتتزخضوا،"أيقتيبةابنقالا26،البقرة/أ

لا:يريدون:وغقضأغمض:للبائعالناسيقولومنهإغماضأ،الترخيم!ق!قيئويغجضه،

.(و)"رصبتلمكأنكولكن،تستقص

محسوساستعارةوهي،الفعلفيلجريانها(تبعية)تصريحيةاستعارةهنافالإغماض

جهةمنأمالإغماضجهةمنكانسواءالمؤاخذةعدمعلىقبييئلأتهعقليبوجهلمعقول

وأخذها.الصدقةإعطاءفيالتساهل

والتتطر(:)الإمهالعنبهاللتعبير()القؤاقلفظةاستعارة-؟3

قاؤجدىإلأصتحةي!ظرقؤلاءوما!:تعالىقولههوواحدمثالالعزيزالكتابفيولها

ولذلك،بدأتإذاوتقكثتتظرمنلهاما:"أي:قتيبةابنقاللم51أص/ثهايحنقوالآ!(

اللبنيجتمغحتىساعةتتزكثمالناقةتخقتأنالفؤاقوأصل،بغتةتأتيلاتها()ساعةسقاها

فالاستعارة)الانتظار(")4(،موضعفي)الفواق(فاسئييز)فواق(،الخفتتينبينفماتخقمتثم

عقلي.بوجهلمعقولمحسوساستعارةوهي،(أعملية)تصريحية

والنصيب)الخطعنبهاللتعبير-الذئؤوهو-()الذئوبلفظةاستعارة-؟4

:(العذابمن

دنوبشلنمقموأدنؤبالقدين!لهإن:تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيوله

(1)

(2)

(3)

(4)

.211ص،القرآنمثكلتأويلينظر:

.()غمضمادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

.2،صه،الصناعتينكتابومثله،51،ص،القرآنمكلتأويل

.311ص،القرآنمكلتأويل
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الأمممنالكفارنصيبمثلالعذابمننصيبآ"أي:القرطبيقال،15و/الذاريات9(آضحين

العظيمة،الدلواللغةفيالذنوبوأصل،ينقضيلاالشزطويل:أيدنوبيوم:ويقالم،السالفة

.(؟)"اذهمن؟نصيب:للذنوبفقيلالأنصباء،علىذلكفيسقونالماء،يستقونبهاوكانوا

استعارةوهي،(أصلية)تصريحيةلاستعارةوا(2)العذابمنللنصيبمستعارهنافالذنوب

ج!يئ.الآخروبعضهعقليئبعضهبوجهلمعقولمحسوس

وملابسة)الابتلاءعنبهماللتعبيرالإذاقة(أو)الذوقلفظةاستعارة-أ/؟5

الشديد(:العذاب

الراغبقال،للذوقاللغويالمعنىأولأهنافنذكرجدآ،كثيرةأمثلةالكريمالقرآنفيولها

يقالتكثرمافإنتكثر،مادونتناولهتعلفيماوأصله،بالفمالطعموجود:الذوق":الأصفهاني

ذوقبينوالجامعللعذابالكريمالقرآنفيوالإذاقة()الذوقلفظةفاستعيرت")و(الأكل:له

وأوقعأبلغالمعنىلهذاوالاستعارة.بهوالإحساسالطعموجدانهوالعذابوذوقالطعام

.النفوسفيتأثيرأوأكثر

والعذابوالسوءوالخزيالموتالكافرينإذاقةمنوردماكلالمعنىهذاعلىويحمل

الطعامذوقمنمستعارالم!ضياتهذهدؤاقأودؤقفإنوكفرهموعصيانهمأعمالهمووبال

كثيرةقلناكمالاستعارةاهذهمنوالأمثلة،ومعاناتهبهوالإحساسالعذابملابسةعنبهللتعبير

أما،لآيةاورقمالسورةباسمالباقيإلىونشيروبلاغتهالتجوزوجهلبيانواحدأمثالأمنهانختار

لم841/الأنعام1(بأثسساذاقوأفيالزحتئمنآلزينىيثكذبذ!!:تعالىقولهفهوالمثال

أبلغهناهاوالاستعارة،قشقيهأولثمذيهأوألمهأوبمرارتهاو!خأأوووجدواعذابنالابسواأي

يذاقوكاثهمحسوسأكونهإلىمعقولأكونهمنالمعنىلإخراجهاالمرادعلىوأدذوأقوى

الفعل.فيلجريانها(تبعية)تصريحيةالاستعارةونوع،الفمفيبطعجهويخ!ق

(1)

(2)

(3)

.5،/1،القرآنلأحكامالجامع

.311ص،القرآنمشكلتأويل:ينظر

.()ذوقمادة،القرآنغريبفيالمفردات
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وردفقدمفاشتقوما()الإذاقةلفظفيهاوردالتيالمواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلى

وفي،30/الآية،الأنعامسورةوفي،061،181/الآيتان،عمرانآلسورةفي)ذوقوا(:بلفظ

،53/الآية،التوبةسورةوفي،53،05/الآيتان،الأنفالسورةوفي،3و/الآية،الأعرافسورة

،55/الآية،العنكبوتسورةوفي،22/الآية،الحجسورةوفي،52/الآية،يونسسورةوفي

غانر،سورةوفي،42/الآيةسبأ،سورةوفي،20)مرتين(،14/الآية،السجدةسورةوفي

،الذارياتسورةوفي،43/الآية،الأحقافسورةوفي،42/الآيةالزمر،سورةوفي،و7/الآية

بلفظووردت،03/الآيةالنبأ،سورةوفي،3،84و،3،/الآياتالقمر،سورةوفي،41/الآية

سورةوفي،481/الآية،الأنعامسورةفي)ذاقوا(وبلفظ،و/الآية،الطلاقسورةفي()ذاقت

،و4/الآية،النحلسورةفي)تذوقوا(وبلفظ،5/الآية،التغابنسورةوفي،51/الآيةالحشر،

وفي،65/الآيةالنساء،سورةفي)يذوقوا(وبلفظ،59/الآية،المائدةسورةفي()تذوقوبلفظ

،24/الآيةالنبأ،سورةوفي،65/الآية،الدخانسورةفي)يذوقون(وبلفظ،8/الآية،عسورة

.5،/الآية،صسورةفي)فليذوقوا(وبلفظ

،الرومسورةفي)أذاقهم(وبلفظ،41/الآية،الأنفالسورةفي)فذوقوه(بلفظووردت

وبلفظ،،5/الآيةالإسراءسورةفي)أذقناك(وبلفظ،26/الآيةالزمر،سورةوفي،33/الآية

،21/الآيةسبأ،سورةوفي،\و/الآية،الفرقانسورةوفي،25/الآية،الحجسورةفي()نذقه

،السجدةسورةفي)ولنذيقنهم(وبلفظ،2،/الآية،فصلتسورةفي)فلنذيقن(وبلفظ

وفي،،5/الآية،يونسسورةفي)نذيقهم(وبلفظ،50/الآية،فصلتسورةوفي،12/الآية

في(اليذيقهموبلفظ،65/الآية،الأنعامسورةفي)يذيق(وبلفظ،61/الآية،فصلتسورة

الأنبياء،سورةوفي،581/الآية،عمرانآلسورةفي()ذائقةوبلفظ،14/الآية،الرومسورة

،38/الآية،المافاتسورةفي)ذائقوا(وبلفظ،57/الآية،العنكبوتسورةوفي،35/الآية

.13/الآية،العنكبوتسورةفي)ذائقون(وبلفظ

الاستعارةهذهعندوقفواالبلاغةعلماءأغلبأنإلىهنانشيرأنبالذكرالجديرومن

قنكأرغهاررقهاتأتيهاضطميسةءايحنة!انمتقرلةقتلأآدته2وضرب!:تعالىقولهفي

(!يضنعوئ!الؤأبماواتخؤمنىالحوجلباشقآلتهاهق؟دآقآلتةبآنعرل!فرتمكالأ

فيه.الاستعارةونوع،وبلاغتهفيهاالتجوزمكانبيانوتناولوالما21النحل/أ
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والاختيار،الابتلاءموضعفيوضعيستعارقدثم،بالفم:الذواق"وأصل:قتيبةابنقال

الآيةوهذه،وذقهالفرسواركبواختبز،تغزلهثأي،عندهماؤذقفلانأناطز:الكلامفيتقول

فأبذتهم،يتنقلونولاينتجعونلامطمئنين،عليهميغارلابهاآمنينوكانوا،مكةأهلفينزلت

أكلواحتىسنينسبغ؟الجوغوبالكفايه،وبعوثه-هف!جم-اللهرسولسرايامنالخودتلأمننباالله

ونهكةوالشحوببالضمرآثارهماسوءمنعليهمظهرماوالخوفالجوعولباس،واليظامالقذ

.(؟)"البالوك!وفي،الحالوتغثر،البدن

فيهاالتفريعلأنمخزدةاستعارةأنفافذكروا)أذاقها(فيالاشعارةإلىالعلماءبقتةوتطز

الجوعأثرمنعليهمطقزما"شتة:السلامعبدابنوقال(2)(هل)المستعاروهوالمشبهلاءتم

الأجساد")و(.علىالظاهرباللباسوالخوف

وملابسة)الامتنانعنبهماللتعبير(الإذاقةأو)الذوقلفظةاستعارة-ب/؟5

:(والخيراتالنعم

النعموملابسةالامتنانمعنىعلىتدورفيهالاستعاراتلكنسابقهمنقريبالنوعوهذا

الذوقأعلكانولفا،المنعمشكيربوجوبلهمتذكيرأخفقهإلى-سبحانه-اللهي!ديهاالتي

هناالاستعمالأنعلىدذوالنعماءالرحمةإذاقةفيالمواضعهذهمثلفيواستعملبالفم

إلىولننظروألطفهأسلوببأبلنيالربانيةالنعمملابسةبيانلغرضفيهاللفظاستعيرمجازي

ألآسىقنآآ!وإذآ:الحقيقةعلىجاءكانلو-الكلامعلىالاستعارةفضلونتأملتعالىقوله

غرضالاستعارةفضلإلىيضاف112أيونس/(ءاتايافيتهرقكرإداقمتثخهتمضتزآةتغليمنرخم!

منالإنسانبهتتزقةماأنواععلىيشتمللفظالرحمةلأنوالاختصار،الإيجازهوآخربلاغي

ومنالجسمفيوقؤ؟البدنفيعافيهومنأخرىوممتلكابومسكننومشربومأكليقلبير

المجازفضيلةوتظهرالقرآنإعجازيحمزيكمنوهنايخضىلامقاذلكغيرإلىوأزواجأولالي

الحقيقة.علىفيه

(1)

(2)

(3)

.38ص،النكتونحوه،421،521ص،القرآنمكلتأويل

الإيضاح،7/54الأربنهاية،17عر،التوسلحسن،\صو،القرآنبديع،241صالإيجاز،نهايةيظر:

.138،139/رالإتقان،2/2341/212،الطراز،

.221صالإيجاز،إلىالإضارةكتاب
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سورةوفي،و/الآيةهود،سورةفي)أذقنا(بلفظالواردةالمواضعبقيةتحملهذاوعلى

،51/الآيةهود،سورةفي)أذقناة(وبلفظ،48/الآية،الشورىسورةوفي،36/الآية،الروم

.46/الآية،الرومسورةفي(اليذيقكموبلفظ،50/الآية،فصلتسورةوفي

والعملوالإخبات)السكينةعنبهاللتعبير()اللباسلفظةاستعارة-؟6

:(الصالح

ظهر"ماأي،126/الأعراف1(خيردلتث!ؤباس!آلنقؤئ:تعالىتولههوواحدمثالولها

سكينةمن-التقوىأئيرأوعلامهظهورشتةإذ.(1)"الصالحوالعملوالإخباتالسكينةمنعنه

أبلغبهوالتعبير،الإنسانتذفيعلىيشتملأويخقلالذيباللباس-صالحوعمل!اخبات

وهيالعجيبةالكريمالقرآنيةاستعاراتمنوهيالمعقولعلىبالمحسوسالدلالةمنفيهلما

ج!ي.بوجهلمعقولمحسوساستعارةوهي،مطلقةأصليةتصريحيةاسشعارة

:(أهلهقلوبفيالإيمان)ثباتعنبهاللتعبير()الجباللفظةاستعارة-؟،

مثه!زوذم!رهتم!وإنكات:تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيولها

النبيأمرتمثيلعلىالجبالمعنىهـ(661)تالعكبريحملفقد،146إبراهيم/أ(أتجمالم

الأولىو)اللامين:)إن(فيالقراءةوجهيكلاعلى-والاستقراربالثباتووصفه-خية-

في-"خير-النبيبهاجاءالتيوالمعجزاتالآياتهذهأنوالمعنىالتزول()2(،في(والثانية

واستقرارهبثباتهموصوفأ-"شع!ه-النبيبهجاءالذيالإسلامأنأو،كالجبالواستقرارهاثباتها

بهاوالتعبير(أصلية)تصريحيةفالاستعارةعظيمأ،كانوإنهؤلاءبمكرتزوللاالتيكالجبال

الحاسة.عليهتقعبماالبيانمنفيهالماأبلغ

الاختيار(:أو)الاستبدالعنبهاللتعبير)الاشتراء(لفظةاستعارة-81

آشتزوأآتدينأؤث!ك!:تعالىقولهمنهانختارموضعآعشرونالعزيزالكتابفيولها

(1)

(2)

.521،621ص،القرآنمشكلتأويل:ينظر

والطراز،9/380القرآنلأحكاموالجامع،و،/2السائرالمثلومثله،3و/2الرحمنبهمنماإملاءينظر:

1/312.
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.611/لبقرةاأ(!مفتلإينىوماكألهؤأتحزتهتمتيبحتفمابأتهذئآ!ئقة

الاستعارةسبيلعلى)اشتروا(الشراءمنواشتقبالشراءبالهدىالضلالةاشبدالهمشبه

يمكن-الوصفهذاعلى-فهيوالتجريدالترشيحالآيةفياجتمعوقد،التبعيةالشصريحية

المشبهيلائموالآخرالمشبهيلائمفأحدهما:بوصفينمقيدةلأتهاالمعادلةبالاستعارةشميتها

فالاستعارةبهالمشبهيلائموتفريعالقرينةعلىزائدوصف(مجرتثثم!فماترلمحت:قولهلأن،به

والاستعارةالمشبهيلائمآخرتفريعأووصف(!وماكألهؤأسفتديمت:وقوله)مرشحة(،هنا

يلحقهاالتيالاستعارةشقيتاالوصفينوجودوبسببالتعادلحصلفهنا،مجردةتكونج!ببه

معادلةشفيناهابهالمشبهيلائموالآخرالمشبهيلائمفأحدهما،القرينةعلىزائدانوصفان

بلالزائدالوصفقيدمنمطلقةغيرهيالواقعوفيأيضأ)مطلقة(شضوهاإذللأوائلخلافأ

بأبلغجاءتتفريعمنلحقهاوماالاستعارةهذهعلىباشتمالهاالآيةوهذه،بوعمفينمقيدةهي

.المضمونعلىوأدلهوأعجبهوصفوأبلغأسلوب

إجرائهاوفي()الضلالةلفظةفيأجريناهاإذا(أصلية)مكنيةالاستعارةنسقيأنويمكن

نجريلاولكنبالهدىت!تبدلأوتشترى)سلعة(ب)الضلالة(شتهتالبلاغةعلماءيقول

المجاز،ويذهبالحقيقةإلىالكلامينصرفمعأالاستعارتينإجراءفيلأنمعأالاستعارتين

عندهما)؟(.ووقفواالعلماءمنكئيرالاستعارةهذهفيوالتجريدالترشيحموضعإلىأشاروقد

وأالاستبدالعنبهاتعبيرأمنهاشتقوما)الشراء(بلفظالواردةالاستعاراتبقيةوتحمل

سورةفي)يشرون(وبلفظ،021/الآية،البقرةسورةفي)شروا(بلفظوردتفقدالأختيار،

سورةفي)اشتراه(وبلفظ،111/الآية،التوبةسورةفي)اشترى(وبلفظ،،4/الآيةالنساء،

سورةوفي،61،68،09،5،1/الآيات،البقرةسورةفي)اشتروا(وبلفظ،201/الآية،البقرة

،البقرةسورةفي)تشتروا(وبلفظ،9/الآية،التوبةسورةوفي،71،781،/الآيتان،عمرانآل

في()نشتريوبلفظ،95/الآية،النحلسورةوفي،44/الآية،المائدةسورةوفي،41/الآية

في()يشترونوبلفظ،7و/الآية،البقرةسورةفي)يشتروا(وبلفظ،061/الاية،المائدةسورة

،والتبيان،2/434والإيضاح،6،ص،والمصباح،وصوالتحبير،وتحرير،91ص،القرآنبديع:ينظر(1)

.3/831لإتقانوا،1/212والطراز،842ص
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.\و871،9،،7/الآيات،عمرانآلسورةوفي،4،1/الآية،البقرةسورة

ر؟9

لم،702/لبقرةاأ(آدئر!ت!الضآئيغآءهم!مقتيشيرىضنألتاليىؤيحنى!:لىتعاقولهوأما

)استعارةإذنفهو(؟)(اللهمرضاتابتغاءنفسه)يبذلأو)يبيع(لمعنىاستعير)يشري(الفعلفإن

.(تبعيةتصريحية

الفعلاستعيرفقد144النساء/أ(آل!ئيبيلتصعفوأآنويريدو!آلضتنذ!يشتزون:تعالىوقوله

شي؟تذليمنالشراءفيلماأبلغالاستعارةبأسلوبالتعبيرلكن()يختارونلمعنى)يشترون(

آخر.شيءلامتلاك

بعضحملهفقدلم6/ألقمان(آتعديمثتقولمحثترىتنآلايي!ؤصمن!:تعالىقولهوأما

هوالمعنيينكلاوفي(2)الاستبدالمعنىعلىجماعةوحملهالاختيار،معنىعلىالعلماء

تبعية.تصريحيةاستعارة

في(النفس)تذلأو(المال)إنفاقعنبهللتعبير)القزض(لفظةاستعارة-91

تعالى:اللهسبيل

قرضماحتصتنا(آدتةيقيضىآلذىذا!قن:تعالىقولهفمنها،مواضعستةالقرآنفيوله

فالاستعارة،تعالىدتهطاعةمالهمن)ينفق(لمعنىاستعير)يقرض(فالفعل1245البقرة/أ

وإتماشيءلهتضيعلاالمئفقأنإلىللإشارة)يقرض(الفعللفظواشتغيئ،(تبعية)تصريحية

.كثيرةأضعافألهمضاعفأثوابأ،اللهسبيلفيإنفاقهجزاءيلقى

في)أترضتم(بلفظالاستعارةهذهوردتفقد،المعنىهذاعلىالمواضعبقيةوتحمل

في)تقرضوا(وبلفظ،81/الآيةالحديد،سورةفي)أقرضوا(وبلفظ،21/الآية،المائدةسورة

الحديد،سورةوفي،245/الآية،البقرةسورةفي)يقرض(وبلفظ،71/الآية،التغابنسورة

.20/الآية،المزملسورةفيأقرضوا()وبلفظ،11/الآية

(1)

(2)

.34ص،الجلالينوتفسير،3/02القرآنلأحكاموالجامع،21صهالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.41/52،53القرآنلأحكامالجامعيمنظر:
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الصالحةالأعمال"يثتة:-الاستعاراتهذهمنقسمأذكرأنبعد-السلامعبدابنقال

منلهفيا،القرضببذلذلكعلىالمضاعفالخزاءولثتة،المقرضبالمالسبيلفيوالإنفاق

.(1)"تنتهيلامنافغإلىجاليقرضيى

:()التبليغعنبهاللتعبير()الضذعلفظةاستعارة-20

عقبماتؤقروآعيفق!قأضح!غ:تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيولها

منأبلغوالاستعارةبه،ئؤقرمافبلغ"حقيقته:الرمانيقال،او4الحجر/أ(!آلمثتيركين

لاحتىيصعبقدوالتبليغ،الزجاجةصدعكتأثيرتأثيرمنلهبذلابالأمرالصدعلأن،الحقيقة

الذيالإيصالأنإلا،الإيصال:يجمعهماالذيوالمعنى،يقعلممابمنزلةفيصيرتأثيرلهيكون

.(2)"أبلغالزجاجةكصدعتأثيرله

وعلىمعقولبوجهلمحسوسمحسوساستعارةوهي،(تبعية)تصريحيةهنافالاستعارة

العلماء)ر(.بقيةحملهالمعنىهذا

المجازيالأسلوبأهميةمبينأالاستعارةهذهأركانهـ(654)تالعدوانيوقضل

والمستعار،الزجاجة:منه"فالمستعار:قالإذأسلوبوأعجببأبلغوعرضهالمعنىبيانفي

وتمن،إليكأوجيئمابجميعضزخ:والمعنى،المكلفينعقوق:لهوالمستعارالشقوهو،الص!ع

يؤثرهفيمابينهماوالمشابهةفانصدعت،،القلوببعضعلىذلكشق!ان،ببيانهأيمزتماكل

عليهاويلوح،والانبساطالتقبضىمنالوجوهظاهرعلىذلكأثرفيظهر،القلوبفيالتصديع

.(4)"المطرقةمنالمصدوعةالزجاجةظاهرعلىذلكيظهركماوالاستبشارالإنكارعلامات

(1)

(3)

(4)

الاستعارةمنالنوعهذاعلىتئهالذيهوالسلامعبدابنبأنالعلممع،21صهالإيجاز،إلىالإشارةكتاب

منه.عددأوذكر

.8صه،القرآنإعجازفيالنكت

،القرآنوبديع،184ص،العلومومفتاح،133صالإيجاز،ونهاية،4هص،القرآنإعجازبيانينظر:

،3/437القرآنعلومفيوالبرهان،3/338والطراز،2/428والإيضاح،7/59الأربونهاية،22ص

.1/246الربغأنوار،3/136والإتقان،44و

.04ص،القرآنإعجازبيان
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:()الذهابعنبهاللتعبير()الهلاكلفظةاستعارة-2؟

32؟

!ققذغيئ:-الكانرينعنحكاية-تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيولها

،بالهلاكعنهغثزأو-والبرهانالخخةأو-السلطاندهاثشتة،12و/الحاقةأ(سثنهية!

)التصريحيةالاستعارةسبيلعلى)هلك(الهلاكمنواشتقمنهما،كلمنالخلؤبجامع

.(التبعية

نأ"وذلك:فقالالخطابيأورده)الذهاب(معنىلإعطاء)الهلاك(استعارةوتعليل

بلفظفالتعبيرولذلك(؟)"رجعىولابقياالهلاكمعولي!العود،مراصدةعلىيكونقدالذهاب

النفس.فيوأوقعوأبلغأفخمبشكلجاءقدالمعنىهذاإبرازفيالاستعارة

:(والشمولوالارتفاع)العلوعنبهاللتعبير()الطغيانلفظةاستعارة-22

(!آطليتينفيخمفنيئآتضآةطغاتخا!اتا:تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيولها

المجاوزةوهذه(2)والعصيانالكفرفيالحدمجاوزة:اللغةفيالطغيانأعل،111/الحاقةا

يعلؤالطغياناشئييزثمحقبغيروالتكبرالاستعلاءوجهعلىالطاغيالإنسانمنتحصل

"حقيقف:الماء(:)طغىلفظفيالاستعارةوجهمبينأ-الرقاييقال،وشمولهوارتفاعهالماء

:العلويوقال(3)"الحالعظمفيمبالغةوهوقاهرأ،علا)طغى(:لأن،أبلغوالاستعارةعلا،

للماء،الطغياناستعيرثممعقولان،أمرانوهماحق،بغيروالاستعلاءالتكئرهو:"فالطغيان

الإضرار")4(،جهةعلىالاستعلاءفيالحدعنالخروجهوبينهماوالجامع،محسوسوهو

فيجرتلأتهاتبعيةوهي،الكلامفيمذكوربهالمشبهلأن،(تبعية)تصريحيةفالاستعارة

الفعل.

(1)

(2)

)ر(

(4)

.04ص،القرآنإعجازبيان

.()طغىمادة،العربولسان،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

ومفتاح،133صالإيجاز،ونهاية،1/75والعمدة،271ص،الصناعتينكتاب:ومئله،8هص،النكت

.86ص،والمصباح،القرآنوبديع،481ص،العلوم

بغلرانواروأ،3/731لإتقانوا،4،344ر3/9لبرهانوا،84المثوقالفوائد:وينظر،33و/3لطرازا

1/246.
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:()الشدةعنبهاللتعبير)العتو(لفظةاستعارة-32

صمزصيربيرلخ!ؤأقاعادقاقد!وأ:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيواحدموضعولها

فيهاشدةالعتو:لأن،منهأبلغوالعتو،شديدة:"حقيقته:الرمانيقاللم6/الحاقةأ(غايمؤ!

.(1)"درمت

وهيللريحهناهااستعيرالمعقولةالأمورمنوهوالتكبرهو"فالعتو:العلويوقال

.(2)"العادةحدعنالخارجالإضرارهوبينهماوالجامع،محسوسة

.(الفضيع)الصوتعنبهاللتعبير()الشهيقلفظةاستعارة-24

الاتقاد(.)شدةعنبهاللتعبير)التمئز(لفظةاستعارة-52

.(الغليان)شدةعنبهاللتعبير()الغيظلفظةاستعارة-26

تفورصعوأقاشهيقاؤيىآلقوأيخيهاإدآ!:تعالىقوله:فأولهما،موضعانالكريمالقرآنفيولها

كشهيقفضيعأصوتأ:حقيقة:شهيقأ":الرمانيقال،لم7،8/الملكا(آتغئقينتختزتكاد!ي

السيوطي:وقال،(3)"الصوتقبح:بينهماالجامعوالمعنىوأوجز،منهأبلغوالاستعارة،الباكي

فيالبكاءترديدالأصلفي()الشهيقلفظةأنوالمهمالحمار")4(،كصوتمنكرأصوتأ:"شهيقآ

الشهيق::ويقال،نهيقه:الحمارشهيق:وقيلأؤلا،:وزفيرة،صوتهآخرالحمار:وشهيقالصدر،

بهذالصوتهاتشبيهأ،جهنملنارالمنكرالصوتهذاواستجير.(5)إخراجه:والزفير،النقسرذ

تحصيلهيمكنلاماوالإيجازوالبلاغةالبيانمنالاستعارةهذهفياجتمعوقدالمنكر،الصوت

لأن،والبلاغةالإيجازإفادتهاعنفضلأوالبيانالتقريبأفادتالاستعارةفإنالحقيقةبألفاظ

(2)

(3)

(5)

.8صه،النكت

.811صالطراز،

.،صه،النكت

.74وص،الجلالينتفسير

)شهق(.مادة،العربلسانينظر:
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منفيهماعلىأوجزفهو،واحدةلفظةوالشهيق،لفظتانوهما،الفظيع"الصوت:الشهيقحقيقة

الاسم.فيلجريانها(أصلية)تصريحيةلاستعارةوا،(؟)"البيانزيادة

ةذ!ييمنتتفزقأي)تقتز(لفظة:فالأولىاستعارتان،الآخرىالآيةوفي-25دتابع

وأخصر.وأوجزأبلغلاشعارةواالكافرينعلىالغضب

ذيمز!اتما،الغليان"لثذة:حقيقتهلأن)الغيظ(لفظةاستعارة:هيوالثانية-26دتابع

بيانففيهقذر؟،علىتقغمثاالانتقاتمولأن،محسوسمدركالنفسعلىيئمذيهمقدازلأنالغينما

!ادا:تعالىقولهيحملالمعنىهذاوعلى.("اليألبتةالحقيقةمقامهتقوملائديدوزجرعجيب

لم.21/نقالفراأ(و)(!ؤينيراتغينهاقاكعوأتييونكاينمينفآتهم

:()الأصلعنبهاللتعبير()أئملفظةاستعارة-2،

تنماآتكننبغثئكآنرذآلذىممؤ!:تعالىقوله:فأولها،أمثلةأربعةالكريمالقرآنفيولها

يعني::(آنيهنت\ئم!الن:فقوله17/عمرانآلأ(مت!ثتبهتؤأخرآتيهنتأئمالنمخكخثةاتنت

وعندة-أئمويثبتمايتثهملىآدته!يضطوأ:تعالىوقوله،(4)"الأحكامفيعليهالمعتمد"أصله

يتغيرلاالذي"أصله:يعني(بئ!ئآأتم7!وجمندة:فقولهلم3والرعد/أ(!آئحتت

تغعلولتمتحطغلاحيزعان!ءزقامنتقعجاتإ!:تعالىوقوله،(5)"الأزلفيكتبهماوهوشيءمنه

أقفىوإتهو!:فقوله14،ر/الزخرفأ(!حكيضلعليت!شاالكتثأقفيوإته،!

ؤماكأن!:قولهوكذا(6)"المحفوظاللوحأيالكتبأصلفيمثبت"وإنه:يعني(آتكتت

(1)

(2)

(3)

(6)

.1،2ص،الصناعتينكتابيظر:

.8صه،النهكتفيالرمانيعنأخذهوقد،2،2ص،الصناعتينكتاب:ينظر

،841ص،العلومومفتاح،341صالإيجاز،نهايةوينظر:،1/5،2والعمدة،8،18صه،النكتيظر:

إلىالمصنفاتهذهأصحابأشارفقد،444،ر3لم/3والبرهان،3/337والطراز،5و/7الأربونهاية

الملك.آيتيفيالمذكورةالاستعارة

الثلاثة.المواضعفيالآياتالمعانيعنهأخذنافقد،6،343،646،ص،الجلالينتفيرينظر:

.(4)رقمالها!ررانظر

.(4)رقمالهامث!انظر
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الثلاثةالمواضعفي()الأمفلفظ.أ5و/القصصأ!زسمولاأضهافىتغثحتئمقكآتققئزتك

وأجمعأبلغلأنهالثلاثالآياتفيالأعلمعمىعنبهللتعبيراللغويموضعهمنمستعار

،(أصلية)تصريحيةالأربعةالمواضعفيوالاستعارة(؟)هنعينشأمماإليهيردفيماوأظهر

الجامد.الاسمفيلجريانها

:(الزوالأو)الذهابعنبهاللتعبير()السكوتلفظةاستعارة-82

أئغمحمب(فوئئىعنسصكتؤتغا!:تعالىقولههوواحدموضعالعزيزالكتابفيولها

)سكت(فيفالاستعارة،الغضبموسىعنذهبأوزالولما:فالمعئ1154/الأعراف1

)الغضب(:لهوالمستعار،السكوتفالمستعار:(انتفائهأووذهابهالغضب)زوالعنبهاتجوز

معقولاستعارةلأنهاالاستعاراتألطفمنالاستعارةوهذه)الساكت(منه:والمستعار

.(2)معقولأمرفيللمشاركة

إذاالغضبفيالعودةمراصدةعلىدليلآالسكوتفيلأن،أبلغالاستعارةبهذهوالتعبير

الساكتأنذلكإلىيضافالدينفيالضررمنالعجلعبادةبهيعوديماونظرالحالتؤمل

الفعل.فيلجريانها(تبعية)تصريحيةوالاستعارة.(و)كلامهيتوقع

:(والكثرة)الانتشارعنبهاللتعبير()الاشتعاللفظةاستعارة-29

ؤآشتغليتيآئغطمؤقنإيئزلمحتقاذ!:تعالىقولههوموضعواحدالكريمالقرآنفيوله

وحقيقة،أبلغالموضعهذافيوهو،للنارلاشتعالاصلأ":الزفاييقال14/أمريم!مئيماآلرأتم!

النار،كاشتعاللانتشارافيصارتسريعأتزايدأتتزايدكانتتضاالكثرةأنلاإ،الرأسشيبكثرة

(1)

(2)

)و(

فيوالبرهان،9،صرالتحير،وتحرير،2صه،القرآنوبديع،14ص،البديعومثله،18ص،النكت:ينظر

.3/734القرآنعلوم

هذاالعدوانيأخذفقد،4،1ص،العلومومفتاح،331صالإيجاز،نهايةوينظر،32عر،القرآنبديع:ينظر

أحدهما.إلىإشارةغيرمنعنهماالمعنى

،والتبيان،58/،الأربنهايةويمنظر:،81ص،النكتعنمأخوذوهو،272صالصناعين،كتابينظر:

والإتقان،34،442،/3القرآنعلومفيوالبرهان،84ص،المشوقوالفوائد،و3/36والطراز،2كاهص

.الاستعارةلهذهالمصنفاتهذهأصحابعرضفقد،3/631
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،(1)"رانلاكاشتعاليتلافىلاانتشارأالرأسفيانتشرأتاوذلك،عجيبالبلاغةفيموقعوله

النارفيولكنه،الانبساطهوبينهماوالجامع،الشيبهولهوالمستعارالنار،هومنه"فالمستعار

بهالمشبهلأن(تبعية)تصريحيةوالاستعارة،(2)"يسحالشبهووجه،حسيانفالطرفان،أقوى

الفعل.فيجرتولأئهابه()مقحزخالكلامفيموجود

)الإيراد(.عنبهاللتعبير()القذفلفظةاستعارة-03

.()الإذهابعنبهاللتعبير()الدمغلفظةاستعارة-3؟

قمذمغهوآثخطليغلبافئنقؤلهتتل!:تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيولهما

نورد)بل:وحقيقيتانمستعارانلآيةافي(والدمغ)القذف:فلفظ811الأنبياء/1(زاهقالوفاذا

لاثكالقهرعلىدليلأالقذففيلأنأبلغالاستعارةكانتوإثمافيذهبه(،الباطلعلىالحق

الباطلعلىيلقىفالحقوالقهرالإكراهجهةعلىإليهألقاة:معناهف!ثما؟إليهبهقذف:قلتإذا

منأبلغ)يدمغه(لفظةوكلكوالارتيابالشكجهةعلىلاوالاضطرارالقهرجهةعلىفيزيله

")و(،القوةتأثيرفيوأعلىالنكايةفيأظهرفهو،فيهالتأئيرمن()يدمغهلفظةفيلما()يذهبهلفظة

وأوقع.وأخعروأقوىأبلغالاستعارةبأسلوبالمعنىهذاعنفالتعبير

مستعاروالإذهابوالإيرادمحسوسان،مستعاران(والدمغ)القذفأنذلكإلىيضاف

فيتجزتاوكونهماموجودبهالمشبهلأنتبعيتانتصريحيتانالاستعارتينوكلامعقولان)4(لهما

الفعل.

(1)

(2)

(3)

(4)

.722ص،الصناعتينكتابومثله،18،28ص،النكت

الكبير،والجامع،122،131صالإيجاز،ونهاية،41ص،البديعكتابوينظر:،183ص،العلوممفتاح

،65ص،التوسلوحسن،6،ص،والمصباح،و8صالخبير،وتحرير،2هص،القرآنوبديع،85ص

هذهأصحابعرضفقد.3/351،361والإتقان،3/435،441والبرهان،5،،50/،الأربونهاية

.الاستعارةهذهإلىالمصنفات

.2،2ص،الصناعتينكتابفيالعسكريهلالأبوعنهوأخذه،82ص،النكت:ينظر

،والمصباح،133صالإيجاز،نهايةوينظر:،21ص،القرآنبديعومثله،184ص،العلوممفتاحينظر:

والبرهان،48ص،الفوقوالفوائد،3و3/7والطراز،246ص،والتبيان،7/95الأربونهاية،68ص

.13،/3والإتقان،437،442/و
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:(1)()الاتهامعنبهاللتعبير()الرميلفظةاستعارة-23

إثماآؤخطثةتم!مكيومن!:تعالىقولهفأولها:،مواضعأربعةالكريمالقرآنفيولها

البريءإلىالخطيئةنسبةشبه2111النساء/ا(!ئهتتاو،اثمائبيناآختضلققلإبهءتيرلاتليىئض

الإيذاءمعنىمن()يرميفيلماأبلغوالاستعارة،منهماكلفيالتأذيبجامعبالرميبهاواتهامه

في)يرمون(بلفظالواردةالمواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلىمحسوسأ،كونهعنفضلأ

.4،6،23/الآياتالنور،سورة

فعليفباشر؟إلى)العمدأو)القصد(عنبهاللتعبير()القدوملفظةاستعارة-33

شيء(:

قخعئتهعخليمنقاعيلؤاؤقلىقآءاذ!ال!:تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيوله

-مدةبعدالمسافرمجيءهو-"فالقدوم:السكاكيقاللم23/الفرقانأ(!قنثوراهسآكل

،("اليالبينفيالمدةوقوعوالجامع،لانمعقوأمرانوهما،الإمهالبعدالجزاءفيللأخذمستعار

(ر)"رفسمنالقادممعاملةعاملهمأتهعلىتدذلأتهأبلغ":)قدمنا(:تعالىقولهفيلاستعارةوا

ولكونهاموجودبهالمشبهلأنتبعيةتصريحيةاستعارةوهي،لمعقولمحسوساستعارةوهي

فاطلعقدمثمعنهمغائبأكانكأنهحتىلهمإمهالهمنكانماعلىفيهدللأنه"والفعلفيجارية

.(4)"بحسبهفجازاهمينبغيماغيرعلىمنهم

فعلمباشرةإلى)العمدأو)القصد(عنبهاللتعبير()الفراغلفظةاستعارة-ر4

أيضآ(:شيء

(!آلثقلآنيآيةثكتم!مضفرخ:تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيولها
بلفظفعبر،مجازاتكمإلىسنعمدأوسنقصد:()سنفرغدالحقيقيالمعنىلأنا13/الرحمنأ

(1)

(2)

(3)

(4)

.الاستعاراتهذهعلىنيالذيهوالسلامعبدابنن!ف،721صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.501ص،القرآنمشكلتأويلفيالاستعارةهذهعلىقتيبةابننبهوقد،841ص،العلوممفتاح

.8صه،النكت:ينظر

.1،2ص،الصناعتنكتابينظر:
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شأنيشغلهلا-سلطانهعز-واللهالمهامعمنالخلا"وهوالفراغلأن،أبلغلأنه)سنفرغ(

ونكتة،(1)"عقليانوالطرفان،عقليئأميروذلك،وحدةالجزاءفيللأخذمستعارأوقعشأنعن

فيليسمعنىالآيةفي)سنفرغ(لفظةفيإن،الفراغمعإلايكونلا"القصدأنوهيأخرى

يتضمنهلاماالإيعادمنيتضمنلك،سأفرغ:قولكترىألاوالتهديد،التوعدوهوالقصد،

.(2)"لكسأقصد:قولك

:(مهلكأو)مبيرعنبهاللتعبير()عقيملفظةاستعارة-ر5

فتهقييؤفآلذيمنىكفرؤاؤلاتزالم!:تعالىقوله:لأولفا،لانمثاالكريمالقرآنفيوله

تعالى:قوله:والئاني515/الحجأ(!عمييريؤميعذاهمبيألتهئمآؤتغتةةعا!تلأتةئتثمحتئ

هنا-ها-"وعقيم:الرمانيقال،114/الذارياتأآلغعيم!(آلتندخغقتهمآزسمفآإدغادوفي!!

للمغذبين،بعذةخيرلااليومذلكأنعلىدذقدلأئه،أبلغوالاستعارةمبير،:وحقيقتهمستعار،

.(ر)"أريخينتجلا:أي،عقيميومفقيل

الذيوالمعنىالأصليالمعنىبينالرابطمبينآالاستعارةهذهالعسكريهلالأبووغقل

ولهذا،الخيراتوأجسمالنعمأعظممنوالولدبولد،تجيءلاالتي:"فالعقيم:فقال،لهاستعير

يئتنولم،بمنفعةيأتلماليومذلككانفلما،عقيمحسناءمنخيرولود،شوهاء،العربقالت

كما،القوممنأحدآيبقلملأته:عقيمآشميئإثمايقالأنويمكنعقيمأ،شقيئقز،حينخيرآ

منأثرلهويبقىبه،ينتفعبمطرتأتيلملاتهاعقيمآالريحوسميتنسلأ،يخلفلاالعقيمأن

في-الحقيقةعلىالاستعارةوفضل،يرجىبولدتأتيلاالنساءمنالعقيمأنكماوغيرهنبات

كانتالعقيملأنبمطر،تأتيلاالتيالريححالمنقبحأأظهرهذافيالعقيمحالأن-هذا

وليستبمطر،تأتيألاالرياحأكثرفيالعادةلأنبمطر،تأتيلاريحمنوأشنعأكرهالعربعند

.(4)"أميقعأكثرهنتكونأنالنساءفيالعادة

(1)

(2)

)و(

(4)

.841ص،العلوممفتاحينظر:

.8،18صه،النكتفيالرمانيعنأخذهوتد،62صو،الصناعتينكتاب:ينظر

.82،صالنكت

.2،2،273الصناعتن،صكتاب
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)الريحلهوالمستعار)المرء(،:الموضعينكلافيمفالمستعارأنهذاإلىويضاف

(1)عقليالشبهووجه،حسيانفالطرفانوالأثر،النتيجةظهورمنالمنع:بينهماوالجامع،(واليوم

الجامد.الاسمفيلجريانهاأصليةتصريحيةلاستعارةوا

:(والإخراج)الإزالةعنبهاللتعبير()السلخلفظةاستعارة-63

آلتقارقةف!تقخآلئللهموءايه!:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيواحدموضعولها

الليل،ظلمةمنالنهارظهور:له"فالمستعار:السكاكيقال137أيس/(!!لأونلهإذاهم

ترتبمنيعقلماهووالجامعج!ئان،فالطرفان،جلدهمنالمسلوخظهور:منهوالمستعار

.(2)"رخآلاعلىأحدهما

الذيالأصلوبيانالاستعارةهذهفيبينهماوالجامعالطرفينإيضاحإلىالمدنيوعمد

ونحوها،الاةعنوأزالتهالجلدكشط:منه"المستعار:فقالأبينبشكلالسلخلفظمنهاستعير

ترتبمنيعقلمابينهماوالجامع،حسيانوهما،الليلمكانعنالضوءكشف:لهوالمستعار

الظلمةوظهورالكشطعلىاللحمظهوركترتبنظيرهحصولعقبوحصولهآخرعلىأمر

."عقليأمروالترتيبالضوءكشفعلى

على"ليساوالنهارالليلأنإلىوأشارالآيةفيالسلخمعنىالعسكريهلالأبووتئن

يكونخف!لاو،ذلككأثهماالعينرأيفيأثهماإلاالآخر،منأحدهمايسلخشيئينالحقيقة

بإعجازكالملتحمةطلوعهعندالصبحهواديكانتفلما،ببعضبعضهالمفتجمالشيءفي

الالتحامعلىأدذخف!لالأن،يخرج:قولهمنأفصحفكان،السلخاسمعليهماأجريالليل

")ر(.الإخراجمنفيهماالمتوهم

(1)

(2)

(3)

.14ص،والبديع،462ص،والتيان،12ص،القرآنوبديع،381،481ص،العلوممفتاح:ينظر

.381ص،العلوممفتاح

،42،/2والإيضاح،6،ص،والمصباح،"4صالكبير،الجامعوينظر:،2،3ص،الصناعتينكتاب

،3/436القرآنعلومفيوالبرهان،4،ص،المشوقوالفوائد،3/235والطراز،245ص،والتبيان

.الاستعارةلهذهالمصنفاتهذهأصحابعرضفقد،3/631والإتقان
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وفي،5،1/الآية،الأعرافسورةفي()انسلخلفظفيالاستعارةمعنىيحملهذاوعلى

.5/الآية،التوبةسورة

والانتشار(:والبيان)الظهورعنبهاللتعبير()التنفسلفظةاستعارة-73

التكوير/أ(!تنقمىادا!ؤألضتج:تعالىقولههوواحدموضعالعزيزالكتابفيولها

انشقاقعندالمشرقمنالنورلخروجفشيئآشيئأالنفسخروج"استعير:السيوطيقاللم،ا8

فيوالاستعارة،(؟)"محسوسذلكوكل،التدرجطريقعلىالتتابعبجامعقليلأ،قليلأالفجر

تبعية.تصريحية)تنفس(:

الروحبيانمنفيه"لماأبلغالصبحضوءانتشارعن)تنفيس(بلفظالتعبيرأنالعلماءوذكر

.(2)"أجرفتوللصبحكربأ،لقيللأن،الصبحإضاءةعندالنفسعن

:(الأحوالفيوالاضطراب)الإزعاجعنبهاللتعبير)زلزلوا(لفظةاستعارة-83

وئحاآثخةتذخلوأآنحيمتتضآئم!:تعالىقوله:فالأول،مثالانالكريمالقرآنفيوله

مغههـةاموأؤآلذينآلقسمولميقولحتئوزلننلوأوآلضر%!آتتماشئآ4مهت!ت!ضقتيكممننخؤأآلذيمتتئليآتكم

وقد،الأجسامفيالاضطرابحقيقتها"فالزلزلة:العلويقال1214البقرة/أ(نمرآدئومتى

استعارةفهي")ر(الأحوالتغيربينهماوالجامع،الأحوالفيوالاضطرابللفشلهنااستعيرت

منأشدلأنهاأبلغالمعنىهذاعنالزلزلةبلفظوالاستعارة،عقليبوجهلمعقولمحسوس

.(4)هنعبهائغئرلفظةكلومنالإزعاج

وزتزلوأآئمقمنو%آئلىهالك!:تعالىقولهفيالثانيةالاستعارةتحملالمعنىهذاوعلى

.111/باحزلأا1!!مايهلهثدلازئرآ

(1)

(2)

(3)

(4)

.3/531نتقالإا

.38ص،النكتفيالرمانيعنأخذهوقد،742صالصناعن،كتاب:ينظر

المعنى.هذاإلى481ص،العلوممفتاحفيالسكاكيأضاروقد،3و3/8الطراز:

.4،2ص،لصناعتهينوا،38ص،النكت:ينظر
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الإنسان)إلقاءعنأو(الامتثال)تركعنبهاللتعبير)النبذ(لفظةاستعارة-39

:(التكاليفمنخقلمانفسهعن

بتنليئتبذهعفذا!دوأامف!ؤآه!:تعالىقولهفمنها،أمثلةثلاثةالكريمالقرآنفيوله

لهترلىتجذمعهئملمامصمؤقألترمجنديمنرسمولهتممجاوتخا!:وقولهلم551/البقرةأ(قتالئم

مينقآدنة\خذ!وإد:وقوله1511/البقرةأ(نمفويىهئمورآءآدته!منبالكننبأوتوألدينآفن

مايثمىثمتاقييلأبرءوآشتزؤأظهويىهئموزآءقنتذوةيؤلات!كضمؤنهفىيلتاتتتيننةفىآئيهن!ب1روتوألدينا

.7811/عمرانآلأ(!يشتزوئ

المذكورةالآياتفيواستعمل(؟)هبالاعتدادلقلةوطرحهالشيءإلقاءالأصلفيالنبذ

به،أمروالماالامتثالبتركأنفسهمعنالتكاليفمنحملوهمابإلقاءالاستعارةسبيلعلى

محسوساستعارةوهيكلها)2(الأمورتلكمنبهألزمواعماالإعراض:الطرفينبينوالجامع

عمافضلأالمشاهدةمنالحاسةعليهتقعبماالتعبيرفيلماأبلغبهوالتعبير،عقليبوجهلمعقول

!اهماله.بالمتروكالاعتداءعدممعنىمنالنبذفي

يأتي:وكماالمعانيمنعددعنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارة-40

بالشيء(:)الإحاطةعن-أ/40

علىشيءإيقاع:"الضرب:الأصفهانيالراغبقال،أمثلةخمسةالكريمالقرآنفيولها

...والسيفوالعصاباليدالشيءكضربتفاسيرها،بينخولفالضرباختلافولتصورشيء،

بالمطرقة،أوتادهابضربالخيمةوضرب،بالمطرقةبالضربتشبيهأ،الناقةالفحلوضرب

التحافالتحفتهم:أي2111/عمرانآلأ(آلذلةغليهم!!يتبت:تعالىقالبالخيمةوتشبيهأ

)تصريحيةفهي)ضربت(الفعلفيجاريةالاستعارةاعتبرنافإذا(3)"عليهضربتبمنالخيمة

(1)

(2)

(3)

)نبذ(.مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

الصناعتينكتابفيالاستعارةهذهإلىوأشير،العلويعنالإشارةهذهأخذنافقد،33،/3الطرازينظر:

ينظر:،الخيمةضربهوالآيةفيمنهالمستعاربأنالسكاكيوأكد،()ضربمادة،القرآنغريبفيالمفردات

.841ص،العلوممفتاح
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علىالدلالةمنالمستعاراللفظفيلماأبلغوالاستعارة،الدئةعليهمحصلت:والمعنى،(تبعية

فضلآ،محسوسبهالتمكينلأن،بالضربالثيءيثبتكماالدتةمنعليهمحصلماتثبيت

،(1)حالهممنوالتنفيرلهمالزجرشدةذلكوفي،والنقصالإذلالعنينبئالضربأنعن

وحدها.الحقيقةبألفاظتأتيلاواللطائفالمعانيمنضروبعلىالاستعارةهذهفاشتملت

تحيطبخيمةالذلةشبهت،(أصلية)مكنيةفالاستعارة)الذلة(لفظةفيأجريناهاوإذا

على)ضربت(وهيلوازمهمنبلازمةإليهوأشيربهالمشبهفحذف،عليهوتشتملبشخص

الأصلية.المكنيةالاسشعارةسبيل

وقوله:كاأ،1/البقرةأ(ؤآلئتختةألذلة!صتي!ضؤ!:تعالىقولهالنوعهذاومن

آلأ(ئم!كتةجآغتئهم!وضحربث:وقوله2111/عمرانآلأ(ئقفوأقاإلقآلذلةغتتهمضيىتت!

.311يد/لحدا1(لرخةآييه،تاطهتالبلمجصو2ل!تئنغم!قضرب:لهقوو2111/نعمرا

:()المنععنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارة-ب/40

آلكقنىفيةاذايهثمغلىفف!رشا!:تعالىقولههوواحدمثالالكريمالقرآنفيولها

منبآذانهممنعناهم"حقيقته:العسكريهلالأبوقالا11الكهف/أ!ه!!اصدعمينب%

أبلغ،والاستعارة،يبطلهولاقراءتهمنيمنعالكتابعلىكالضرب،السمعآلةيبطلصمغير

.(2)"يزىماإلىيزىلاماواخراتخ!لإيجازها

:(والقول)الذكرعنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارة-ج/40

يظهرحينالشيءدكرمعناةهنا()الضربولفظةجدآ،كثيرةأمثلةالكريمالقرآنفيولها

ثابتآضلهاكمثمحرقريم!سهطتسةمثلأظمةآدترض!ربتركئفآلتم!:تعالىكقولهغير؟فيآثزة

.421/هيمبراإا(و)(قهمم!!آفيؤقزعها

(1)

(2)

)و(

.42،/2والإيضاح،472ص،الصناعتينكتابومثله،38ص،النكت:ينظر

.274ص،الصناعتينكتاب

.()ضربمادة،القرآنغريبفيالمفردات
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تضربلاالأمثاللأنالدراهمضربمن"مستعارالكريمةالآيةفي)ضرب(فالفعل

لهالبيانأووارشادةؤغطهأوتذكيرهاللهيريدمنعلىوتعرضوتقالتذكروإنماحقيقيأضربأ

لأتاأخرىكثيرةآياتوفيالآيةهذهفي)ضرب(لفظاستعيروقد،شكمعهيبقىلاوجهعلى

شيء.علىشي؟إيقاعهوالذيبالضربالدلالةمنفيهلماوأوقعأبلغ

النحل،سورةفي)ضرب(بلفظالواردةالمواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلى

وفي،78/الآيةيس،سورةوفي،28/الآية،الرومسورةوفي،76،112،،5/الآيات

،15/الآيتانالضحريم،سورةوفي،71/الآية،الزخرفسورةوفي،2و/الايةالزمر،سورة

،3و/الآية،الفرقانسورةوفي،45/الآية،إبراهيمسورةفي)ضربنا(:بلفظووردت،11

الإسراء،سورةفي)ضربوا(وبلفظ،72/الآيةالزمر،سورةوفي،85/الآية،الرومسورةوفي

في)تضربوا(وبلفظ،85/الآية،الزخرفسورةوفي،9/الآية،الفرقانسورةوفي،48/الآية

سورةوفي،43/الآية،العنكبوتسورةفي)نضربها(بلفظووردت،74/الآية،النحلسورة

الرعد،سورةوفي،26/الآية،البقرةسورةفي)يضرب(بلفظووردت،21/الآيةالحشر،

سورةوفي،35/الايةالنور،سورةوفي،25/الآية،إبراهيمسورةوفي()مرتين،71/الآية

سورةوفي،32،45/الآيتان،الكهفسورةفي()واضرببلفظووردت،3/الآيةمحمد،

،الزخرفسورةوفي،73/الآية،الحجسورةفي)ضرب(بلفظووردت،13/الآيةيس،

.5،/الآية

الشيء(:عن)الإمساكعنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارة-د/40

آنألر!رصقحاعنكمآقنضرب!ال!:تعالىقولههوواحدمثالالكريمالقرآنفيولها

عن(1))الإمساكعنهنا()الضربلفظاستعيرفقد15/الزخرفأ(!فتيرفيئ!نتؤقؤما

الاستعارةلأنوأخصر،وأقربوأوقعأبلغبهاوالتعبيرتبعيةتصريحيةهناوالاستعارةالذكر(،

.(2)المعانيمنعدداستعمالعنأغنت

(1)

(2)

.46،ص،الجلالينتفسير:ينظر

.5/612،للماورديوالعيونالنكتتفسيريظر:
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:()الجعلعنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارةهـ-/40

لآتخفا!خرطس!اقيلقانيقئمتي!آقليسادىآ!آشييم!ومإلىآؤحينآ!الووتقذ:لىتعاقولهفي

مماأبلغبالاستعارةوالتعبيرالبحر،فيطريقألهماجعلأن:المعنى7،1أطه/(دزكاؤلامخ!ثئ

.بالضربالمحسوسالمعنىمنفيها

والستر(:)التغطيةعنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارة-و/40

فىلهتتهق(ولايحذليئج!وبمنقئنحمرهين!وفضرتن:تعالىقولههوواحدمثالولها

لغيرزينتهنيبدينولاصدورهنوستربتغطيةمأموراتالنساءأنفالمعنىلم،31النور/أ

أزواجهن.

الأمر.تنفيذطلبفيوأقوىأوقعبهوالتعبيرالمعنىلهذااستعارة()الضرببلفظفالتعبير

فيللجهاد)الخروجأو)السفر(عنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارة-ز/04

:(اللهسبيل

،أو4النساء/أ(قتتتنؤاألتعسميليفيضزتجرإداامنؤاةآلليئتآنها!:تعالىقولهفيكما

)الضرب(لفظاستعيرلكن،اللهسبيلفيللجهادالخروجهوالآيةفي)ضربتم(بفالمراد

ذإ،المحسوسالمعنىمنالاستعارةفيلماوأوقعأبلغلأنهالأرضفيوالسيرالخروجلمعنى

الله.سبيلفيالغزوحينوالانتشارالخيامضربمنمأخوذهناالضرب

بلفظوردفقطالكريمالقرآنفيالمواضعبقيةتحملوالسفرالخروجمعنىوعلى

سورةفي()يضربونوبلفظ،601/الآية،المائدةسورةوفي،151/الآيةالنساء،في()ضربتم

.651/لآيةا،عمرانآلسورةفي)ضربوا(وبلفظ،02/لآيةا،المزمل

:()الوصلعنبهاللتعبير()الحبللفظةاستعارة-أ/4؟

دئر1بجئليؤأغتصحموأ!:تعالىقولهماشيءإلىبهئتوضلمالكلاستعارةؤقغفمفا

واستعير...معروف:"الخئل:الأعمفهانيالراغبقال،3011/عمرانآلأ(تقزقوأؤلاجييعا

القرآنمن،إليهبهالتوعلمعهالذيهو-تعالى-فحبلهشيء،إلىبهيتوصلماولكلللوصل
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لهوالمستعارمحسوسوالمستعار(؟)"جوارهإلىأداكبهاعتصمتإذامماذلكوغيروالعقل

الاسم.فيلجريانهاأعليةتعريحيةوالاستعارة-أيضأمعقولطبينهماوالجامعمعقول

)العهد(:عنبهللتعبير()الحبللفظةاستعارة-ب/4؟

آلئاط!(تنوحئليآدثهيمنمحتلي(لأثقفوأقاإلقآلذلةضيىتتغقيهم!اله:تعالىقولهفيوردتوقد

،معقولوهوالعهد،:لهوالمستعار،محسوسوهو،الحبل"فالمستعار:،1211/عمرانآلأ

بينالحبليصلكما،والمسلمالمعاهدبينيصلالعهدلأن،الاتصالبينهماوالمشاركة

")و(.محسوسشيءوهو،بهالمرتبطين

)الذكر(:عنبهللتعبير()الخوضلفظةاستعارة-42

آلوينزآيثتليدا!:تعالىقولهومنهاموضعأ،عشرأحدالكريمالقرآنفيلاستعارةاولهذه

في-تعالى-اللهدقاخوض"كل:الرمانيقال168/الأنعام1(عتهتمقآقيض!فىءاتيتاتحوضون

إلىلإخراجهأبلغوالاستعارةآياتنا()يذكرونوحقيقتهالماء،خوضمنمستعارفلفظه،القرآن

الماءملابسةتظهركمالهمالمعانيملابسةتظهرلالأنه،الملابسةمنالمشاهدةعليهتقعما

.(و)"مهل

بصيرةبغيروينتقصونهاالقرآنآياتفييتكقمونكانوا"ولما:العسكريهلالأبووقال

.(4)"بصيرةغيرعلىيطأالخائضلأن،بالخوضذلكشبه

سورةفيخاضوا()خضتم،بلفظوردتفقد،المواضعبقيةتحملالمعمىهذاوعلى

،45/الآيةالمدثر،سورةوفي،56/الآية،التوبةسورةفي()نخوضوبلفظ،6و/الآية،التوبة

سورةوفي،68/الآية،الأنعامسورةوفي،140/الآيةالنساء،سورةفي)يخوضوا(وبلفظ

(1)

(2)

(3)

(4)

الاشعارة.هذهإلىالطيبينبهفقد،824ص،التبيانوينظر،()حبلمادة،القرآنغريبفيالمفردات

.3/631والإتقان،42و،2/824الإيضاحومثله،22ص،القرآنبديع:ينظر

،184ص،العلومومفتاح،133صالإيجاز،ونهاية،2،4ص،الصناعتينكقابومثله،84ص،النكت

.\ر،/3والإتقان،3/443القرآنعلومفيوالبرهان،95/،الأربونهاية

.742ص،الصناعتينكتاب
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الطور،سورةفي)خوض(وبلفظ،42/الآية،المعارجسورةوفي،83/الآية،الزخرف

سورةفي)الخائضين(وبلفظ،و1/الآية،الأنعامسورةفي)خوضهم(وبلفظ،13/الآية

.54/الآيةالمدثر،

)الاعتقاد(:عنبهاللتعبير()البنيانلفظةاستعارة-43

آمخئرؤرضؤنحمنىآلتوتقؤىغل!فآستضررآفمن!:تعالىقولهفيوردتوقد

لآ!آ!ييئآئفؤتمتقدىلاوألئه"جهتمتايىبهءفيتآئهازهارثصفاجربغليحته،آست!ىقن

،51و/التوبةأ(!عيز!زوآلثاقدوبهشتقطعأنإلأقدوبهزنييىيهكلتؤآآلرى!شهريزالم

1511.

!شهر(لآيزالم!،(!ته،ىمه!ئملآفن!آم،(يحتبماآشتررآفخن!:تعالىفقوله

ثبهللحيطانالبنيانأصللأنفيه،غجلواالذيللاعتقادمسضعارالثلائةالمواضعفيالبنيان

منىآدئو(تقؤ!!غلي:وقولهأعمليةتصريحيةلاستعارةفا،بالبنياناعتقدوهالذيالاعقادهذا

وأفا،الثانيةللاستعارةترشيح(هارث!فاجر!ف!غل:وقوله،الأولىللاستعارةتجريد

والاستعارات،(ق!بالزني!يىي!ة:بقولهجردتفقد(بئمئهرلآيزالم!:الثالثةالاستعارة

البيانمنفيهالماأبلغالاستعارةبهذهوالتعبير،لمعقولمحسوساستعارةنوعمنهيالثلاث

وئتضؤز)؟(.ئخشبما

:()الأعوانعنبهاللتعبير()الركنلفظةاستعارة-أ/44

(!ريثملكزإذ:اوك!أؤقوةبكتمليآنتؤقاذ!:تعالىقوله:فأولهما،مثالانوله
أركانآالأعوانصارحتىواستعيركثرئمللبنيانالأركان"أصل:الرمانيقال،180أهود/

مشهورأومحسوسالركنلأنأبلغبهاوالتعبير،(أصلية)تصريحيةفالاستعارة،(2)"للمعان

لاستعارةفامعروفوغيرمحددغير-آلمتتلآئمغليه-لوطذكرهالذيوالمعينالبناء،قامتهإفيبقوته

(1)

(2)

والفوائد،\"4ص،العلومومقاح،331صالإيجاز،ونهاية،4،2ص،والصناعتين،48ص،النكص:ينظر

.31،/روالإتقان،3/344القرآنعلومفيوالبرهان،48ص،الموق

عنهم.الأخذفيتصرفناوتدالا!تعارة،منالنوعهذاإلىالمصنفاتهذهأصحابأضارفقد

.85،84،صالنكت
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عقلي.ليهماوالجامعمحسوسانطرفيهاأنمنالرغمعلىوقوةبيانأالمعنىزادت

الجنودشبه13والذاريات/أسنحزآؤمخنون!(!قتوذبريههءؤقاذ:تعالىقولهوثانيهما:

،الأركانهذهإلىتستندالبناءقوةلأنالبناءبأركانملكهويمسكونبفرعونيحيطونالذين

.معقولبوجهلمحسوسمحسوساستعارةوهي،(مطلقةأعلية)تصريحيةفالاستعارة

:()الأعوانعنبهاللتعبير)الأوتاد(لفظةاستعارة-ب/44

بلفظأرادفقد511الفجر/أ(!2آلأؤتازى!ؤيرغؤن:تعالىقوله:فأولهما،مثالانولها

الأوتادتمسككماوالاضطرابالتزلزلمنملكهنوك!ي!فيالذين"الجنودأوالأعوانالأوتاد:

،معقولبينهماالجامعوالوجهمحسوسانوطرفاها(أصلية)تصريحيةفالاستعارة.(1)"الخيام

.211أص/(!2لأؤناذوآؤيخرعؤنوعا!ونوجفؤمقئقثخكذبت!:لىتعاقوله:نيلثاوا

:(والتخليط)الاضطرابعنبهاللتعبير()الموجلفظةاستعارة-45

!!ؤتركآتغضهتمتؤبمزتموفيفيبغع!(:تعالىقولهواحد،مثالالكريمالقرآنفيوله

لاشتراكيأجوجلحركةفاستعير،المياهتحريك:الموج"أصل:العدوانيقال19و/الكهفأ

محسوساستعارةوهي،(تبعية)تصريحيةفالاستعارة،(2)"الحركةفيلهوالمستعارالمستعار،

.محسوسبوجهلمحسوس

جثثسكونمنالهلاكيتبع)ماعنبهاللتعبير)الخمود(لفظةاستعارة-46

:(الهالكين

جعفئهئمحتئدغولهتمتقكزالتفما!:تعالىقوله:أولهما،لانمثاالكريمالقرآنفيوله

هادئين،:وحقيقتهللنار،الخمود"أصل:الرمانيقال،115الأنبياء/1(!خعدينخكليدا

والمستعارالنار،منهفالمستعار،الهلاكعلىالدلالةفيأقوىالنارخمودلأن،أبلغوالاستعارة

(1)

(2)

.911صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

،والتبيان،42،/2والإيضاح،133صالإيجاز،ونهاية،85ص،النكتوينظر:،21ص،القرآنبديع

.الاستعارةهذهإلىالمصنفاتهذهأصحابأشارفقد،3/531لإتقانوا،3/144والبرهان،524ص
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،معقولالشبهووجهمحسوسانفالطرفان،الهلاكبينهماوالجامعالخمود،والمستعار،القومله

ومثله()خامدينالفاعلاسموهو،(1)"المشتقفيلجريانها(تبعية)تصريحيةهناوالاستعارة

لتحليل.ابنفسلم2و/أيس(!خعدونممئمقلياؤخذيرإلأصحيضةإنكأنف!:لىتعاقوله

.(الكلامفيوالمذهب)الطريقةعنبهاللتعبير()الواديلفظةاستعارة-4،

وعدمالكلامفيالمبالغةأو)المفالاةعنبهاللتعبير()الهياملفظةاستعارة-48

:(القوليقتضيهمافيالمبالاة

ؤآتهتم!تهيمون7ؤا!ينفيآئقتمرت!لآ!آئغاونتتبعهم!ؤآلثتعرقي:تعالىقوله

يخوضونلغوكل"فيأنهمتزألم:يعنيا622-242الشعراء/أ(!لاتفعثوئقاتقولوئ

الأنواعوسائروالذمالمدحفييغلونالكلاممننوعكل"فيوأئهم(2)"الحقسننيتبعونولا

واستعيرفيهوالطريقةالمنظومالكلامفيللمذهب)الوادي(لفظفاشتييز")و(،المختلفات

الاسمفيلجريانهاأصليةتصريحية()الواديلفظواستعارة،الكلامفيللمغالاة()الهياملفظ

)يهيمون(،الفعلفيلجريانهاوذلكتبعيةتصريحيةفهي()الهياملفظةاستعارةوأقاالجامد،

التيالشعريةوالمقاصدللمغازي()الأودية"استعار:فقالالأولىالاستعارةالعلويغقلوقد

الشعريةالمعانيلأن؟والمسالكالطرقدونبالأوديةوخمالاستعارة،بأفكارهميصوغونها

.(4)"بالاستعارةأليقالأوديةكانتفلهذا،وغموضخفاءوفيهما،والرويةبالفكرةتستخرج

الهيامفيالأصللأن،الشعريةالمقاصدهذهفيللمغالاة)يهيمون(لفظةواشتييزت

(1)

(4)

والفوائد،3/336والطراز،184ص،العلومومفتاح،135صالإيجاز،ونهاية،85ص،النكتينظر:

عنهم.الأخذفيوتصرفناالاشعارةهذهإلىالمصنفاتهذهأصحابأشارفقد،4،ص،المشوق

.31/521القرآنلأحكامالجامعينظر:

.(وهيم)واديمادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

الموق،والفوائد،9،/2السائروالمثل،331ص،لإيجازاونهاية،58ص،النكت:وينظر،1/412الطراز

لاستعارةاهذهإلىالمصنفاتهذهأصحابأشارفقد.31،/3والإتقان،34،344،/3والبرهان،47ص

عحهم.الأخذفيوتصرقا
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هذاواستخدم(؟)"العشقبهاشتدفيمنالقثلبهويضزب،العطشمنالإبليأخذ"داءأتا

الاشعارتينوكلا،الشعريةالأوديةمنفيهيخوضفيماالشعراءمنيبالغأويشضدفيمنالمعنى

عقلي.بوجهلمعقولمعقولاستعارة:والثانية،لمعقولمحسوساستعارة:والأولىتصريحيتان

:()المهلكعنبهاللتعبير)المرقد(لفظةاستعارة-49

قرقدتا(منبغثتا!قالوأتؤثق!امن:تعالىقولههوواحدمثالالعزيزالكتابفيوله

النوملأن،أبلغوالاستعارةمهلكنا،من:وحقيقته،النومالرقادأصل":الرمانيقال،لم52/!يا

عليهيتكررالواحدالإنسانلأن،الموتبعدالإحياءمنأظهروالاستيقاظ،الموتمنأظهر

استعارةوهي(تبعية)تصريحيةفالاستعارة(2)"والحياةالموتكذلكوليس،واليقظةالنوم

والمستعار،()الموت:لهوالمستعار()النوممنه،المستعارلأن،معقولبوجهلمعقولمعقول

()و(.الأفعالظهور)عدمبينهماوالجامع)الرقاد(

:()الجانبعنبهاللتعبير()الجناحلفظةاستعارة-أ/05

مقبقتا!رقيإذجتاصل!تذك!ؤآضحمئم:تعالىقولههوالعزيزالكتابفيواحدمثالوله

الجناحلفنمااستييزإذ"جايبكإلىتذك"واضمم:فالمعنىلم22أطه/أخرتمت!(اتةةغثرسصو:

لمحسوسمحسوساستعارةوهيالاسمفيلجريانها(أصلية)تصريحيةفالاستعارةللجانب

بيالبمن()الجناحبلفظالتعبيرفيلماوأجملوأوضحأبلغبالاستعارةوالتعبيرعقليبوجه

المراد)4(.للمعنى

)اليد(:عنبهاللتعبير()الجناحلفظةاستعارة-ب/05

ينجضاحفإتف!ؤآقمتم:تعالىقولههوأيضأالكريمالقرآنفيواحدمثالوله

(1)

(2)

(3)

(4)

.(وهيم)واديمادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

،الاستعارةهذهإلىالمصنفاتهذهأصحابأفارفقد،133صالإيجاز،نهايةويظر:،85ص،النكت

عنهم.الأخذفيوتصرتا

.للاستعارةالوصفهذاعنهماأخذنافقد،3/633والطراز،،2/428الإيضاحينظر:

،3/633والطراز،7/85الأربنهاية،46ص،والمصباح،89صالتحبير،وتحرير،14ص،البديع:ينظر

.الاستعاراتهذهعلىالمصنفاتهذهأصحابنبهفقد،515ص،الجلالينوتفير،31،/3والإتقان
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بلفظ)اليد(عنعبروقدالليد(مستعار)الجناح(لفظفإن،132القصص/أ(آلزقسب

استعارةوهي،(أصلية)تصريحيةفالاستعارةللطائر)؟(،كالجناحللإنساناليدلأن()الجناح

.محسوسبوجهلمحسوس،محسوس

شرآ(:أوكانخيرأ-)الك!بعنبهللتعبير()الخزثلفظةاستعارة-5؟

تهءتزذلأخر؟آحرثييىلد%ضنكأ!:تعالىقولههوواحدموضعفيمراتثلاثوردوقد

،012/الورىأ(!تصحي!بينلأخسأفىو"هتومامتهانؤيهءآلذثيآحرثيرلدكألنىؤمنحرثهصفى

العشرةإلىالحسنة،فيهبالتضعيفكسبهفيلهتنرذثواتها،:أي،الآخرةت!كييريدكانمن:أي

محسوساستعارةوهي،أصليةتصريحيةوالاستعارة،للكسبمستعارفالحرثأكثرالي(،أو

الشبهووجه،()الكسبلهوالمستعار)الحرث(هومنهالمستعارلأن،معقولبوجهلمعقول

شيء.علىالحصول

فيأوالمقاماتفي)التفاوتعنبهاللتعبير()الدرجاتلفظةاستعارة-52

()و(:الصفات

اعتبرتإذادرجةللمنزلةيقاللكن،المنزلةنحو:"الدرجة:الأصفهانيالراغبقال

ولهذه،(4)"الرفيعةالمنزلةعنبهاويغبر،ميف!لاوال!الحكدرجةبالبسطالامتداددونبالصعود

بغمىقؤدتتغ!همكتم!ؤرغ:تعالىقولهفمنهاموضعأ،عشرثمانيةالعزيزالكتابفيالاستعارة

لشرفتشبيهآالذواترفعإلىلاالصفاترفعإلىبذلك"أشار،6511/الأنعام1(درجمز

تندرجشطنرفع!اله:تعالىقولهومنها.(5)"والأشرافالغرفبعلوبعضعلىالأعمالبعض

فيكونوالعملالعلمتفاوتعنبذلك"عبرلم76أيوسف/(جمفبرلحيرزى!تنوقؤقتنثأة

(1)

(3)

(5)

،3كار/3والطراز،5،/،الأربنهاية،64ص،والمعباح،و،صالتحبير،وتحرير،14ص،البديعينظر:

.الاستعاراتهذهعلىالمصنفاتهذهأعحابنبهفقد،515ص،الجلالينوتفميهر،31،/3والإتقان

.641ص،الجلالينتفشرينظر:

.الاستعارةهذهعلىالسلامعبدابنفقد،281صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.)درج(مادة،القرآنغريبفيالمفردات

.281صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:
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منبينهماماوكذلكالدنيا،بالدرجةمشبهآوأدناهاالعليا،بالدرجةمشبهآالأعمالأفضل

تغمىفؤقبغفهتمورفغناآلذيأآ!ؤؤنيقييثصتهتممه!ئئقسئغنا!مخن:تعالىقولهومنها،(؟)"الوسائط

لفظأنوالحاصل،(2)"الغنىفيتفاوتهمعنالدرجاتبرفع"تجوز213/الزخرفأ(رخمخ

)تصريحيةاستعاراتالجميعفيوهيفيهما،والتفاوتوالمقامللمنزلةمستعار)الدرجات(

.معقولبوجهلمعقولمحسوساستعارةجميعآوهيالأسماء،فيلجريانها(أصلية

سورةفي(والدرجات)الدرجةبلفظالواردةالمواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلى

،عمرانآلسورةوفي،و95،6/الآيتانالنساء،سورةوفي،228،253/الآيتان،البقرة

،4/الآية،الأنفالسورةوفي،183،321،165/الآيات،الأنعامسورةوفي،631/الآية

،12/الآيةالإسراء،سورةوفي،76/الآية،يوسفسورةوفي،20/الآية،التوبةسورةوفي

وفي،32/الآية،الزخرفسورةوفي،51/الآيةغافر،سورةوفي،،5/الآية،طهسورةوفي

.11/الآية،المجادلةسورةوفي،51/الآيةالحديد،سورةوفي،أو/الآية،الأحقافسورة

)المنهج(عنبهاللتعبير()الصراطأو()الطريقةأو()الطريقلفظةاستعارة-35

فيبموجبهاالإنسانيسيرالتيوالشزعة)الدينأو(الإنسانيسلكهالذي)المسلكأو

:(حياته

كلاستعيروعنه،بالأرجليطرقالذيالسبيل"الطريق::الأصفهانيالراغبقال

مواضعالكريمالقرآنفيولهمذمومآ")3(.أوكانمحمودآ-لهغليفيالإنسانيسلكهمسلك

غلهم(ألغتثآلدينعرط!غآلمصعتمآيحفطاقدتا!:تعالىقولهفمنهاتباعآ:ندرجهاكثيرة

أنعمتالذينلعبادكارتضيتهالذيوالدينوالشرعةالمنهاجإلىأرشدنا:أي1،،6/الفاتحةأ

أصليةتصريحيةوالاستعارة،المعنىلهذامستعارانالموضعينفي-هاهنا-فالصراط،عليهم

مسلكمنهماكلآلأنمعقولبينهماوالجامع،معقوللهوالمستعار،محسوسمنهوالمستعار

حياته.فيالإنسانيسلكه

(1)

(2)

(3)

.821صالإيجاز،إلىالإشارةكتابيظر:

.(1)رقمالها!انظر

.()طرقمادة،القرآنغريبفيالمفردات
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بلفظدلمرافا،611/لجنا9(!عذقاقالأشقيتهملطريفؤآيتتتعموأكأآلو!ؤآ:لىتعاوقوله

التعبيرلأنالمعنىلهذااللفظةفاشتييزدب(؟)الحنيفوشرعهالإسلامطريقة:الآيةفي()الطريقة

ليغعرثثتمآلئهييهونثتمؤظقمو(آلذينكقروأإن!:تعالىقولهوكذلك،وأبينأبلغالمستعارباللفظ

لمنهجا:لطريقابلفظدلمرافا.611و،861الشاء/ا(جهترظرليئلأإ!ظرلهفاتهخييتهلولا

يغفرأنخلقهفيسنفمقتضىمنولاتعالىاللهشأنمنليس:فالمعنى،ثلق!قلاوالشزغهأو

طريقإلىيوصلهممسلكأأومنهجأيتفديهمولاوالجزاءالحسابيوموالظلأمالكفارلهؤلاء

.(2)جهنمطريقإلاعملهمعلىالجزاءطرقمن

وهيالمشتقفيلجريانها(تبعية)تصريحيةوالاستعارة،المعنىلهذامستعارفالطريق

وعلى.الاشعارةترشيح!هوجهتصإلأظرليئ!:وقوله،عقليبوجهلمعقولمحسوساستعارة

وبلفظ،63/الآيةطه،سورةفي)طريقتكم(بلفظالواردةالمواضعبقيةتحملالمعانيهذه

استعاراتوهي،11/الآية،الجنسورةفي()طرائقوبلفظ،041/الآية،طهسورةفي()طريقة

،241لآيتان/ا،البقرةسورةفي(الصراط)بلفظووردت.المشتقفيلجريانها(تبيةتصريحية)

وفي،68،751/الآيتانالنساءسورةوفي،15،101/الآيتان،عمرانآلسورةوفي،312

سورةوفي،!كا3،78،621،351،1و/الآيات،الأنعامسورةوفي،!كا/الآية،المائدةسورة

وفي،56/الآيةهود،سورةوفي،25/الآية،يونسسورةوفي،61،86/الآيتان،الأعراف

،67،121/الآيتان،النحلسورةوفي،14/الآيةالحجر،سورةوفي،1/الآية،إبراهيمسورة

،42/لآيتانا،الحجسورةوفي،531/لآيةا،طهسورةوفي،63،34/الآيتان،مريمسورةوفي

سبأ،سورةوفي،46/الآيةالنور،سورةوفي،،4،،3/الآيتان،المؤمنونسورةوفي،54

سورةوفي،811/الآية،الصافاتسورةوفي،4،16،66/الآيات،يسسورةوفي!كا/الآية

،43/الآيات،الزخرفسورةوفي،52،53/الآيتان،الشورىسورةوفي،22/الآية،!ع

استعاراتوهي.22/الآية،الملكسورةوفي،2،20/الآيتان،الفتحسورةوفي،61،64

الأسماء.فيلجريانهاأصليةتصريحية

(1)

(2)

.تصرف،567ص،الجلالينتفشر:ينظر

.،8!كاالمنارتفسير:ينظر
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المعاني:منعددعنبهاللتعبير()الروحلفظةاستعارة-54

من،الحياةتحصلبهالذيالجزءهوأو،للنفساسم:"الروح:الأصفهانيالراغبقال

إذالأتهالحقيقيبالروحتشبيهأرؤحأالقرآن"وشضيئ،(؟)"راضمودفعمنافعواستجلابحركة

بحياةخييئالجسدفيحلإذاالحقيقيالروحأنمثلما،الإيمانبحياةالقلهمبخيئالقلبفيحل

وأإنسانقلبفيخلإذابهالموخىلأن)رؤحأ(ي!فيان،والنبوة"الوحيوكذلك(2)"الأبدان

.(3)"الجهلمنتنقذةلأتها،النمؤةبهذهأوبهالموخىبحياةتختىفإئهالنسؤةاللهززقه

:()النمؤةأو()الوحي:لمعنىمستعارة()الروحلفظةوردتوقد-أ/54

(ء؟2ا!عيمقينثآءمنغنىءآقرهمقبآلروحألتلبهكةيترلأ!:تعالىقوله:ولهمافأ،موضعينفي

آلنلآقي(ليزمييندرعاد؟ءمق4آ!شتمنغك\قرصءمقلروحآ!يقعى:تعالىقوله:ثانيهماو21/النحلأ

الناسلأن،(الوحيأو)النبوةلمعنىاشتييزتالموضعينفي)الروح(فلفظة.ا15أغافر/

قلويهمفى!تمب!أؤلبهك:تعالىقولهوأما.(9)بالأرواحالأبدانى!حتكمابهماتختون

جماعةخققهاالآيةهذهفي()الروحلفظةفإن22أ./المجادلةأ(قتهج،ربؤآثدمممآلإينن

وبرهالب!ايمالببنولياع!لدهمأومنهبنصيراع!لدهمتعالىأته:أي)النصر(معنىعلىالعلمأهلمن

مستعارفهوالمعانيهذهمن()الروحبلفظالمرادكانمعنىفأفي(5)هنمبزخغهالدهمأو،وهدئ

الموضعهذافيوالاستعارةلهم،الروحبمثابةوالهدىوالبرهانوالإيمانوالنورالنصرلأن

أيضآ.معقولبينهماوالجامع،لمعقولمعقولاستعارةوهي،أصليةتصريحيةوسابقيه

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.بتصرف()روحمادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

قليل.بتصرف،151صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.(1)رقمالها!انظر

،351الجلالينتفسيرومثله،بتصرفالموضعينفي،2وو/15و،6،/10القرآنلأحكامالجامعينظر:

620.

معنى:علىالسيوطيحملهفقد،،32الجلالينتفسيرويظر:،71/803،903القرآنلأحكامالجامع:ينظر

النور.
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الكريمالقرآنفيالمفردةالاستعارةأمثلة/اثالثالمبحث

:()القرآنعنبهاللتعبير()الروحلفظةاستعارة-ب/45

343

روحامناليك1ؤجئتا!يهذلك:تعالىقولههوواحدموضعفيالكريمالقرآنفيوردوقد

للقرآن()الروحلفظةاشتييزتوقد(1)القرآن:()الروحبلفظفالمراد،152الئ!ورى/أ(آفيتا

والاستعارة،(2)اهيفخفتإذاالأجسادبهاتحيىالحقيقيالروحأنكماالقلوبتختىبهالأن

تعالى:وقوله،معقولبينهماوالجامعلمحسوس،معقولاستعارةوهي،(أصلية)تصريحية

تفريعأووصفلأثهللاستعارةتجريدذاتهاالآيةفي(آلإيتنؤلاآنيهغنبماتذيىى!ماكغمت

وئؤكذ.المشبهيلائم

المعاني:منعددعنبهاللتعبير()السبيللفظةاستعارة-55

)السبيل(بلفظةعبروقد.(ر)"لبش:وتجفعه،سهولةفيهالذي"الطريق:اللغةفيوالسبيل

مرةوثلائينثمانيأالقرآنفياللفظةهذهاشتييزتإذكثيرةمواضعفي(تعالىالله)دينعن

الإنسانيسلكهالذيالسهلالواضح)السبيلب(الحنيفوشرعه-غ!ؤجل-الله)دينفيهاشته

الشتهؤؤخا،(شأنهوعرجلالهتجلالمنعمالمولىمرضاة!الىالنجاةمرايئإلىبهقتضل

إلىالإنسانفيهيسيرمسلكأيتخذمنهماكلأأنتعالىاللهدينأوالشريفوالشرعالسبيلبين

الأخرىالمعانيبهألييذوماالمعنىهذابهأريدمابينيميزأنالكتابهذاحاولوقدمقصوده

المسير.كتبمع-ومجموعأمفردأومتكرأ،مغزفأ-()السبيللفظبمطابقة

:(تعالىالله)دينعنبهاللتعبير()السبيللفظةاستعارة-أ/55

ييهآلثهرالحراويتالعننتخئلوتك!:تعالىقوله(تعالىالله)دينأقصدالمعنىهذافمن

"ءصءصطص*رء
بقوله:لمرادفالم712/البقرةأ(آلخرايروجئ!حملوآءبهؤ!فرالتوشئيليعنوصمذييعكبيريتالقل

لمصبيليعنتقحذولتصلتمئكئتآت!فلقل!:لىتعاقولهوكذلك،(4)دينهعن:أي(آدئرتئبيلي!عن

(2)

(3)

.646ص،الجلالينتفسيرومئه،61/54القرآنلأحكامالجامعينظر:

.بتصرف151صالإيجاز،إلىال!!شارةكتابينظر:

)سبل(.مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

.54ص،الجلالينتفسير:ينظر
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الكريمالقرآنفيالمفردةالاستعارةالئالث/الفصل443

فالمرادلموو/عمرانآلأ(!دلغقلون!اآدتةبقعليوقاشمثد%ؤآنتئمتبغوتهامجؤحاةاقنتنأدته

الذي(الله)دينشبهإذ،استعارةالموضعينفيوهو(؟)دينهعن:أي!آدثرسبييهلي!عن:بقوله

الناسعليهيسيرالذيالطريقأي(الحقيقي)السبيلبشتة-عليهويسيرمنهجآالإنسانيتخذة

المشبهلأن،أعليةتصريحيةلاستعارةفا،يريدونماإلىوصولأبأزجيهمتطؤونهأوويسلكونه

لمحسوسمعقولاستعارةوهي،لاسمافيجاريةوالاستعارة(الكلامفيبه)مقئزحموجودبه

فالاستعارةالمشبهيلائمتفريع(ةاسنو!قن!و!فمالليء(:تعالىوقوله،معقولبوجه

.مجردة

،البقرةسورةفيآلتر(!س!يلي:بلفظالواردةالاستعاراتبقيةتحملهذاوعلى

،عمرانآلسورةوفي،622،3،2،كارأ()مرتين1،812،244،246و541،0/الآيات

وفي،601،167/الآيتانالنساء،سورةوفي،16و،15،167،،146،وو،13/الآيات

سورةوفي،551،و8،94،5و،75،67،84،()موضعان،54،4/الآيات،المائدةسورة

،36/الآيتان،الأنفالسورةوفي،45،68/الآيتان،لأعرافاسورةوفي،611/الآية،الأنعام

،41،60،81)موضعان(،،1،20،34و/الآيات،التوبةسورةوفي،4،60،72،74،

النحل،سورةوفي،3/الآية،إبراهيمسورةوفي،أو/الآيةهود،سورةوفي،111،120

،22/الآيةالنور،سورةوفي،25،85،و/الآيات،الحجسورةوفي،251،و88،4/الآيات

،\/الآياتمحمد،سورةوفي،()مرتين62/الآية،صسورةوفي،6/الآية،لقمانسورةوفي

وفي،15/الآيةالحديد،سورةوفي،15/الآية،الحجراتسورةوفي،4،32،34،38

وفي،20/الآية،المزملسورةوفي،2/الآية،المنافقونسورةوفي،11/الآية،الصفسورة

سورةفي)سبيلنا(وبلفظ،7/الآيةغافر،سورةوفي،()سبيلكبلفظ،88/الآية،يونسسورة

وفي،53/الآية،المائدةسورةفي()سبيلهبلفظالاستعارةهذهووردت،21/الآية،العنكبوت

إبراهيم،سورةوفي،24،و/الآيتان،التوبةسورةوفي،711،531/الآيتان،الأنعامسورة

النجم،سورةوفي،8/الآيةالزمر،سورةوفي،125/الآية،النحلسورةوفي،30/الآية

سورةفي()سبيليوبلفظ،7/الآية،القلمسورةوفي،4/الآية،الصفسورةوفي،30/الآية

.أ/الآية،الممتحنةسورةوفي،أو5/الآية،عمرانآل

."3ص،الجلالينوتفسير،4/541القرآنلأحكامالجامع:ينظر(1)
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543الكريمالقرآنفيالمفردةالاستعارةأمثلة/الثالثالمبحث

)الدينأو()القئقجأو()الشزغةعنبهاللتعبير()السبيللفظةاستعارة-ب/55

:(-حقآأمكانباطلآ-سبيلأالناسقبلمنالفتخذالفتبع

ققذلآلإتمقالحقريتتذل!وقن:تعالىقولهفمنها،كثيرةمواضعالكريمالقرآنفيوله

الشرعهوالحقوطريق(1)"الحقطريقظل"فقد:المعنىلما08/البقرةأ(يليب!ن!لآشوآضهمل

تصسي!اأولهؤأآلذينإلىترآدتم!:تعالىقولهوكذلك،-سبحانه-اللهييريذةالذيوالدينوالمنهج

نأيريدون":فالمعنى414النساء/أ(!آل!ئي!يلتصقوأآنويرياوونآلضتنقةيئثزونآلكتبضن

ومثله،للمسلمين-سبحانه-اللهارتضاهالذيالدينأوالشرعوهو(2)"الحقطريقتفملوا

تا!نؤتهآثمؤيينسبيليغترؤيئبخآئهدئتهتتينمابغدمنألزشموليضثايتيؤمن!:تعالىقولهأيضأ

الذيطريقهم"غير:يعني(آئمؤيين!غترشتبيلي:فقولهلم511النساء/أ(ؤنفملإءجهتمتؤلى

(!آلمخييينسبيلنيبت!تلىقآلألهئتينفضل!كذلك:تعالىوقوله")و(الدينمنعليههم

الباطلمنهجهمأوالباطلطريقهمبهوالمراد(4)طريقهم:!آلمخيرمين!س!بيلف155/الأنعام1

فيفهو،الحقيقيمعناه()السبيلبلفظالمرادوليس،لأنفسهمشرعوهاالتيالباطلةشرعضهمأو

بينهماوالجامع،لمعقولمحسوساستعارةوهي،أصليةتصريحيةاستعارةالمارةالآياتكل

.للبيانالظاهرةالمشاهدةمنالمحسوسفيلماوأوضحوأبلغأبينبهاوالتعبير،معقول

،المائدةسورةفي)السبيل(بلفظالواردةالمواضعبقيةتخقلالتأويلهذاوعلى

سورةوفي641)مرتين(،،142/الآيتان،الأعرافسورةوفي،،،،12،60/الآيات

سورةوفي،9/الآية،النحلسورةوفي،33/الآيةالرعد،سورةوفي،8و/الآية،يونس

سورةوفي،22/الآية،القصصسورةوفي،24/الآية،النملسورةوفي،71/الآية،الفرقان

وفي،4/الآية،الأحزابسورةوفي،15/الآية،لقمانسورةوفي،38/الآية،العنكبوت

،الزخرفسورةوفي،46/الآية،الشورىسورةوفي،3،38،،2و/الآياتغانر،سورة

.3/الآية،الإنسانسورةوفي،1/الآية،الممتحنةسورةوفي،3،/الآية

(1)

(2)

.32ص،الجلالينتفسير:ينظر

.5/242القرآنلأحكامالجامعينظر:

.721ص،الجلالينتفسير:ينظر

.\،،ص،الجلالينتفسير:ينظر
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)سبيلا(وبلفظ،67/الآية،الأحزابسورةفي)السبيلا(بلفظالاستعارةهذهووردت

،الأنعامسورةوفي،61/الآية،المائدةسورةفي(لب!لا)وبلفظ،15/الآيةالنساء،سورةفي

.6و/الآية،العنكبوتسورةوفي،21/الآية،إبراهيمسورةفي)شبلنا(وبلفظ،351/الآية

:(الله)طاعةعنبهاللتعبير()السبيللفظةاستعارة-ج/55

الجهادعلىالإنفاقأو،والمحتاجينالفقراءعلىالإنفاقأو،اللهسبيلفيكالجهاد

الطاعةكانتوإناللهسبيلفيذلكفكل،والمجاهدينالجهادأمريعضدبماوالمجاهدين

يسيرالذي)الطريقالحقيقيالسبيلمنمستعارة()السبيلفلفظة،استعارةأيضأفهيللطاغوت

قولهعلىتعقيبآمنظورابنقالالحاشة،عليهتقعبماالبيانمنفيهلماأبلغلائه(الناسعليه

الخيرمنبهاللهأمزماوكلالجهاد،في:"أي:أ1و5/البقرةأ(شيبيليآدئه!ؤآنعقوأفي:تعالى

أكئرالجهادفي)السبيل(لفظواستعمل،اللهإلىالطرقمنطريقفهو:أي،اللهسبيلفيفهو

-غ!ؤجل-اللهبهأريد:(اللهسبيل)في:وقوله،الدينعقدعلىفيهيقاتلالذيالسبيللأته

بهأريد:يعني-غ!ؤحل-(اللهبه)أريدمنظور:ابنفقول.(1)"اللهسبيلفيداخلفهوبز،وهو

رضاءإلىئؤديمسلكأوطريقمنهماكلآأنبجامع()السبيلب)الطاعة(وشئقت،طاعته

لم67النساء/أ(آلظعولهئس!بيليفي!وآلذينكفرومكللقتلو!:تعالىقولهمئلورد!اذاغؤجل--الله

الاستعاراتوكلالأرضطواغيتلطاعةأي،للطاعةمستعارأيضأ-هناها-()السبيلفلفظ

بعضهبوجهلمعقولمحسوساستعارةوهي،(أصلية)تصريحيةتعدالمجرىهذافيالجارية

سبيل)فيبلفظالواردةالمواضعتحملالتأويلهذاوعلى،محسوسالآخروالبعضمعقول

،126،262)مرتين(،1،812،244،246و1،5و541،0/الآيات،البقرةسورةفي(الله

النساء،سورةوفي،16و،16،،15،،13،146/الآيات،عمرانآلسورةوفي2،3

،54/الآية،المائدةسورةوفي،551،و5،و8،4و،76،84،،5،()مرتين74/الآيات

،1،20،34،41و/الآيات،التوبةسورةوفي،،60،72،4/الآيتان،الأنفالسورةوفي

سورةوفي،22/الآيةالنور،سورةوفي،58/الآية،الحجسورةوفي،60،18،111،201

وفي،51/الآيةالحديد،سورةوفي،51/الآية،الحجراتسورةوفي،4،83/الآيتانمحمد،

)سبل(.مادة،العربلان(1)
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لآسورةفي(سبيلي)فيوبلفظ،02/الآية،المزقلسورةوفي،4،11/الآيتان،الصفسورة

.أ/الآية،الممتحنةسورةوفي،\و5/الآية،عمران

)المسانر(:عنبهاللتعبير(السبيل)ابنلفظةاستعارة-د/55

وأبتققد؟،أوتربيتهمنأوشيءجهةمنيحصلمالكل"يقال:الأصفهانيالراغبقال

وابنللمسانر،السبيلوابن،حربابنفلان:كقولهم،ابنههو:بأمرهقيامهأوله،خدمتهكثرة

إذا:يويمهابنوفلانإليهما،مصروفآقفهكانإذا،نرجهوابنبطنهابنوفلان،العلموابن،الليل

.(1)((غلإفييتفكرلم

على(السبيل)ابنبتسميتهيتخؤزأنيمكنالمسافرأنالراغبتعليلمنلناوتخلص!

ملازمةفكثرة،للطريقملازمتهلكثرةالمكنيةالاستعارةسبيلعلىأوموصوفعنالكنايةسبيل

و)الابن،مشبه(السبيل)ابنف،بهوالمشبهالمشبهبينالجامعأوالشبهوجههيللطريقالمسافر

وهي،(أصلية)مكنيةفالاستعارة،بهالمشبههي-والديهملازمةالغالبةصفتهالذي-(الحقيقي

منهما.كلفيالملازمةهومعقولبوجهلمحسوسمحسوساستعارة

،البقرةسورةفي:(السبيل)ابنبلفظمواضعثمانيةالكريمالقرآنفيلهاالاستعارةوهذه

سورةوفي،14/الآية،الأنفالسورةوفي،63/الآيةالنساء،سورةوفي،7،1،512/الآيتان

سورةوفي،38/الآية،الرومسورةوفي،26/الآيةالإسراء،سورةوفي،60/الاية،التوبة

.7/الآيةالحشر،

:()المنععنبهماللتعبير(و)الطبع()الختملفظةاستعارة-65

ختمتمصدر:الأول:وجهينعلىيقالوالطبع"الختم:الأصفهانيالراغبقال

ويتخؤز،النقشعنالحاعلالأثر:والثاني،والطابعالخاتمكنقشالشيءتأثيروهو،وطبعت

علىبالختمالمنعمنيحصلبمااعتبارآمنهالمنعفيوتارةالشيءمنالاستيثاقفيتارةبذلك

آدئهآخذإقآرءشص!قل:تعالى"وقوله:فقالالمنعكيفيةالراغبز!قثم،("اليوالأبوابالكتب

(1)

(2)

.()بنيمادة،القرآنغريبفيالمفردات

.()ختممادة،القرآنغريبفيالمفردات
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إذاالإنسانأنالعادةبهاللهأجرىماإلىإشارة146/الأنعامأ(قلويبهمغلؤختمؤآبضنركتمقمكل

ذلكيورثه؟الحقإلىبوجهتقفتمنهيكونولامحظور،ارتكابأو،باطلاعتقادفيتناهى

.(؟)"قلبهعلىبذلكيخغوكةنما،المعاصياستحسانعلىثمرتههيئة

علىيحملفإثه(والطبع)الختملفظمنالكريمالقرآنفيوردمافكلهذاعلىوبناء

،(هب)مشبهوالختموالطبع)مشبه(،فالمنعبه،الإحساسوعدمالخقرؤيةمنالخئعمعنى

وهيواستذواقه،بهالإحساسوعدمالحقرؤيةمنمنهماكلفي)الحرمان(الثبهووجه

الفعل،فيلجريانها(تبعية)تصريحيةوالاستعارةمعقولبوجهلمعقولمحسوساستعارة

طبع":أي1،/لبقرةاأيخشزو!أنفقرجمتمؤعلىم!غيهئمؤيففوبيئمقئآدتةختغ!:لىتعاقولهومثلها

الحق،منيسمعونهبماينتفعونفلا،سمعهموعلىخير،يدخلهافلاقلوبهمعلىواستوئق

.(2)"الحقيبصرونفلاغطاءأبصارهموعلى

،الأنعامسورةفي)ختم(بلفظالواردةالاستعاراتبقيةتحملالمعنىهذاوعلى

وبلفظ،65/الآيةيس،سورةفي)نخغ(وبلفظ،23/الآية،الجاثيةسورةوفي،46/الآية

وفي،551/الآيةالنساء،سورةفي()طتغبلفظووردت.42/الآية،الشورىسورةفي()يخغ

وبلفظ،،61/الآيةمحمد،سورةوفي،081/الآية،النحلسورةوفي،و3/الآية،التوبةسورة

سورةفي()طبغ:وبلفظ،،4/الآية،يونسسورةوفي،551/الآية،الأعرافسورةفي()تطبع

الهبغ(وبلفظ،35/الآيةغافر،سورةوفي،5و/الآية،الرومسورةوفي151/الآية،الأعراف

.(3)3/الآية،المنافقونسورةوفي،8،/الآية،التوبةسورةفي

:(والغفلة)الجهالةعنبهاللتعبير)الغطاء(لفظةاستعارة-5،

فوقيخغلما"الغطاء::الأصفهانيالراغبقالواحد،موضعالكريمالقرآنفيولها

خديد(آلؤئمقضركذة!ظغعك!فكمث!فنا:تعالىقالللجهالةاستييزوقد،ونحوهطتتيمناليء

(1)

(2)

(3)

.()ختممادة،القرآنغريبفيالمفردات

.4ص،الجلالينتفسير:ينظر

كتابه.فيعنوانأالاشعارةلهذهالسلامعبدابنأنردفقد،و6صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر
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وهي(أصلية)تصريحيةفالاستعارةتجقالتك)2(أوغفقتكعنكفأزلنا:فالمعنى.(؟)"212أق/

.معقولبوجهلمعقولمحسوساستعارة

:(والغفلة)الجهالةعنبهاللتعبير()الغمرةلفظةاستعارة-85

ولمتمهذاضرقرفننيقلوبهئم!تل:تعالىقوله:أولها:مواضعثلاثةالكريمالقرآنفيوله

ضرؤفيتم!آللإينآتخزص!ون!قيل:تعالىقولهوثانيها:لم63/المؤمنونأ(لكرزفنضل

!!هوجايبحقضرقالزلققذقدر!:تعالىقوله:وئالثها51،111/الذارياتأ(!سمامموئ

استعارةفهيالغفلةأوالجهالةلمعنىمستعارالثلاثةالمواضعفيفالغمرة45أ.المؤمنون/أ

ويزيلمكانهيغمرالماءلأن،معقولبوجهلمعقولمحسوساستعارةوهي(أصلية)تصريحية

الئفيهيزيقكرتذعهفلاعقلهأثرتزيلفكأثهاصاحبهاتغمرالغفلةأووالجهالة،سبيلهأثر

والباطل.الحقبينفيميزالصحيح

:(الايمان)موانععنبهاللتعبير()القفللفظةاستعارة-95

تعاطيمنللإنسانمانعلكلويستعار،البابشذبهيخكمماوهومعروف:القفل

قلو!9شئآتفقءائت!ذترونآقلآ!:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيواحدمثالولهمافعلي

.124أمحمد/(!أقفالهآ

يخكمالذيبالقفلمنهاالكفيرخروحمئعأوقلوبهمدخولمنالإيمانمنعشصةفهنا

استعارةوهي،أصليةتصريحيةفالاستعارة،الدخولمنالخاليحوقئعالدايخليعلىذ!لافيه

.معقولبوجهلمعقولمحسوس

)البصائر(:عنبهاللتعبير)الأبصار(لفظةاستعارة-06

تعالى:قوله:الأول،مواضعخمسةالعزيزالكتابفيولها:(ر)القلوبأوالعقولطيعني

(1)

(2)

)غطاء(.مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

لأحكاموالجامع،و7صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:وينظر،()تفلمادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

.بتصرفعنهماأخذنافقد،61/642القرآن

.الاستعاراتهذهعلىتتةالذيهوالسلامعبدابنفإن،551،وصوالإيجاز،إلىالإضارةكتاب:ينظر(3)
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آلأتمئر(لأؤلررليتزصلف1ذفى!اهم!:وقوله،12الحشر/أ(آلاتفئريأؤلي!قآغبروأ

وإئما،الألبابوهيبالبصائرخاصةصفةالاعتبارأوفالبرة،144النور/،13/عمرانآلأ

أصلية()تصريحيةفالاستعارةوأظهر،أبينلأتاالمواضعهذهفي)الأبصار(لفظةاستييزت

تعالى:قولهومثلهالإدراكهوبينهماالجامعلأنمعقولبوجهلمعقولمحسوساستعارةوهي

آثدينأؤتيلت!:وقوله541/ص1(!لأتضنيىؤآلأيذىآأؤليؤلغفوبوإشحقإنجزهتممجذتاؤأكر!

الخير.عنقلوبهمأعمىيعني123أمحمد/!مهوأبضترممتمقأضتتثرؤآغ!علغنقمأدته

:(1)(لأهوالوا)الشدائدعنبهاللتعبير()الظلماتلفظةاستعارة-6؟

/البقرةأ(لأيثعرو!نملخ!ضفيكهئمؤب!ؤيىهتمأدثه!ذهب:تعالىقوله:ولهماأ،لانمئاولها

لم.36لأنعام/ا1(آلتزؤآل!خيرنمفمتىيمنيتجي!قنقتم!اله:وقوله،11،

الظلامفييكمنمابينهماوالجامعوالأهوالللشدائد)الظلمات(لفظةاشتييزت

وهيللاستعارةترشيح(!لأيتجرو!:وقوله)تصريحية(،فالاستعارةمخاطر،منوالشدائد

عقلي.بوجهلمعقولمحسوساستعارة

المعاني:منعددعنبهاللتعبير()المرضلفظةاستعارة-26

)الكفر(:عنبهاللتعبير()المرضلفظةاستعارة-أ/26

القرآنفياللفظةهذااشتييزتوقد(2)(الهلاكإلىمففيىالأجسادفي)قسادالقزض!:

وشهوةوالحقدوالكفروالشقاقالاعتقادوضعفوالنفاقوالارتيابالشكلمعنىالكريم

هذهمناللهتشفتهأنإلاالهلاكإلىومفضيةللقلبمفسدةوالمعانيالأوصافهذهلأنالزنا،

هذهليهلمستعارفالمرض،(3)الأجسامأمراضمنيشفيكماوالعفافبالإيمانالأمراض

والجامع،(به)مشبه:والمرض،()مثبهالمذكورةوالمعاني،الكريمالقرآنفيالواردةالمعاني

فيلماأبلغوالاستعارة،عقليبوجهلمعقولمحسوساستعارةوهيالإفساد،الطرفينبين

(1)

(2)

(3)

.الاستعاراتهذهعلىتتةالذيهواللامعبدابنن!ف،99،551صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

بضصرف.المعنىهذاعنهأخذنافقد،و8صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.(2)رتمالهاث!انظر
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وقفناوقدفساد،منبسببهللجسميحصلوماللمرضالمشاهدةأثرمنبالمحسوسالتعبير

معنىانطباقمنللتأكد(2)الجلالينوتفسير(؟)القرطبيالإمامتفسيرفيالمواضعهذهكلعلى

وردتلأنهاسردهافيالتطويلإلىالحاجةوعدمالمذكورةالمعانيهذهعلى()المرضلفظة

قولهفي)الكفر(عنبهامعبرأ()المرضلفظةاستعارة:أولأمنهااخترناموضعأ،عشراثنيفي

فلفظةالكفر)و(:لآيةافي(مرض)بلفظةدفالمرا051النور/أ(آرآفتابوآققضىقلوبهمأق!:لىتعا

إلىفففيالاعتقادفيفسادالكفرلأنبالمرضالكفرلتشبيه)تصريحية(استعارةهنا)مرض(

فيلماوأظهرأبلغوالاستعارة،الهلاكإلىيفضيالأجسادفيفسادالمرضأنكما،(4)الهلاك

الجسد.فيالفسادأثربيانمنبالمحسوسالتعبير

الزنا(:)شهوةعنبهاللتعبير()المرضلفظةاستعارة-ب/26

نيؤآلذفيآقتفقونتنتهزلبن!!:تعالىقولههوواحدموضعالعزيزالكتابفيوله

(!قييلأالأفهآيجاورونلىلاثزبهتمقغرتذآفدي!ؤفيؤآفزجفولنىفرض!قلوبهم

والجامع،مستعارةلفظةفهيالزنا)5(،شهوة:لآيةافي()مرضبلفظةفالمراد،160/الأحزاب1

.الهلاكإلىوالإفضاءمنهماكلفيالإفسادوالزناالمرضبين

:(والنفاق)الشكعنبهاللتعبير()المرضلفظةاستعارة-ج/26

أدتتمافزادلهمق!ضىقثوبهمفي!:تعالىقوله:أولها،مواضععشرةالكريمالقرآنفيولها

والجامع،والنفاقللشكمستعارفالمرض(6)ونفاقشكقلوبهمفي:أي511/البقرةأ(مرضآ

الجميع.في،تصريحيةوالاستعارةالهلاكإلىوالإفضاءمنهماكلفيالإفسادبينهما

(1)

(2)

(4)

،1،245،،،2،86/12،293،147/14وو،21،26/8،/19،6،/1القرآنلأحكامالجامع

."2/1و،243/16،251

كالا،.،55،563،6،4،675،،4،153،242،271،447،4،1،554:،الصفحاتالجلالينتفسير

.1،4ص،الجلالينتفسيرومثله،21/392القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.365ص،الجلالينتفسيهرومثله،و8صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.كار3ص،الجلالينتفسيرومثله،41/245القرآنلأحكامالجامعينظر:

.4ص،الجلالينتفسيرومئله،91،/1القرآنلأحكامالجامعينظر:
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،المائدةسورةفيالمواضعبقيةتحمل-يقاربه-وماالأخيرالمعنىهذاوعلى

الحج،سورةوفي،251/الآية،التوبةسورةوفي،4و/الآية،الأنفالسورةوفي،52/الآية

وفي،2و،20/الآيتانمحمد،سورةوفي،21،23/الآيتان،لأحزاباسورةوفي،35/الآية

.13/الآيةالمدثر،سورة

)إذهابعنأو(الغيظ)إذهابعنبهاللتعبير)الشفاء(لفظةاستعارة-63

)إزالتهما(:أو(والشقاقالخلاف)إذهابعنأو(والنفاقالشك

أدتهيعدتهر!قيلوهئم:تعالىقولهفأولها:،مواضعأربعةالكريمالقرآنفيولها

)يث!(ف114التوبة/أو!م(قؤوفؤيخينصحلاوزؤتشفؤتنصريهئملخئهزؤئحننهتميآتلإي!تم

بكربنيأعانتقريشآلأنوذلك،الغيظمنقلوبهمفيماويزيليذهب:معناهالآيةفيهنا

فخرج-مؤمنين-وكانوا-كثيرأخراعةبنيأغاظمقاأقوامأ،منهمفقتلواخزاعةبنيعلى

منالاستعارةوهذه(1)الفتحفكانمكةإلىوالخروجبالتجهيزأمرإذينضزيهم--جفهاللهرسول

وأالغيظبذهابوالنفسللبدننفسيةراحةمنالشفاءمعنىفيلماوأبلغهاالاشعاراتأجمل

فيالذيالنفسيوالتأثيروالإيجازالبلاغةهذهمثل(والإزالة)الإذهابيقفطوليس،المرض

استعارةوهي)يشف(،الفعلفيلجريانها(تبعية)تصريحية-هنا-والاستعارة)الشفاء(تفط

أيضأ.معقولبوجهلمعقولمعقول

وههىآلضحلأويىفيلماولثفآ*زتبهتمقنفؤعنهةلكمجاقذآقاسى!تةئها:تعالىقوله:لثانيوا

محوأوإزالةأو"إذهاب:الآيةفي)وشفاء(بلفظةفالمرادلم75أيونس/(!لفمؤمنينوزخمة

والإذهاب،المعمىلهذامستعارفالشفاء،(2)"والشقاقوالخلافوالنفاقالشكمنفيهاما

بسببالأمراضهذهمنفيهامقاالقلوبخلؤبينهماوالجامع،(هب)مشبهوالشفاء)مشبه(

تصريحيةفالاستعارةبهبالمشبهوصزخالمشبهقحدلهت،والإزالةوالمحوالإذهابأوالشفاء

عقلي.بوجهلمعقولمعقولاستعارةوهي،أصلية

قاهوليثقآ!رأثقرءايئيمنؤنتينل!:تعالىقولهفي)الشفاء(لفظيحملالمعنىهذاوعلى

(1)

(2)

.8/78القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.823ص،الجلالينتفسيرومثله،8/353القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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للقلوبشفاء"أئه:فالأول:قولينعلىالعلماءحملهإذ182الإسراء/1(لتمؤيميينورخمة

المعجزاتلفهمالجهلمرضمنالقلبغطاءولكشفمنهاالريب!ازالةعنهاالجهلبزوال

،(1)"ونحوةوالتغؤذبالرقىالظاهرةالأمراضمنشفاء:والثاني،تعالىاللهعلىالدالةوالأمور

المعنىعلى)الشفاء(لفظفحمل،الأمراضمنبآياتهوتتغؤذبالقرآننفسهيزقيالمريضلأن

الشفاءلاالقلوبمنوالمحووالإذهابالإزالةفيهتضخالضلاللأن،تصريحيةاستعارةالأول

هذابإزالةوالبدنالنفسعنوالترويحوالبيانالبلاغةمنفيهلماالمعنىلهذااستييزلكن،لغة

تؤلالقالوأأتجيهاائاقز!وثؤجعفتة:تعالىقولهفي)الشفاء(لفظأيفأومثلهعنها،البغيضالدرن

صء"ر.ءو"ص!"ص"كل
حجلتفإذا144/أفصلت(هذهـوغعآ4رامنواةهؤللديمتقلوعربمن-ةامجئءاتهفمجلت

استعارةفهو(2)والشكوالجهلالضلالةمنالقلوبفيماإذهابمعنىعلى)الشفاء(لفظة

القرآنتشبيهعلىفهوالأوجاعمنالشفاءهوالذيالآخرالمعنىعلى)الشفاء(لفظحمل!اذا

.الأمراضبهتعالجالذيبالدواء

:(والمعرفةوالعلم)الاستدلالعنبهاللتعبير)الإبصار(لفظةاستعارة-64

الاستدلالعنالإبصاربلفظويتجوزالبصر،بحاسةالإدراكهو:اللغةفيالإبصار

فيولهمنهما،كلفيالإدراكالطرفينبينوالجامعالاستعارةسبيلعلىوالعلموالمعرفة

مواضع:سبعةالعزيزالكتاب

:أي0411/الأنعام1(آتصرقلنقم!عءفمنزتبهتميحنبصحإلرجأكم!قذ:تعالىقولهفمنها

)و(فاستييزتلنفسهذلكنفعفيرجعوتعرفبهاويستدذبهايبصروبراهينآياتجاءكمقد

البيانزيادةمنالإبصارفيلماأبلغبالمستعارالتعبيرلأن)استدذ(منبدلأ)أبصر(لفظة

الفعل،فيلجريانها(تبعية)تصريحيةوالاستعارة،بالعقلعليهالمدلولطعلىبالمحسوس

تعالى:قولهومثله.الطرفينأحديلائمالقرينةعلىزائدبوصفتقييدهالعدمو)مطلقة(

آثيرمنقتضهمةققتضحتبوءتض!روألأبماتم!عزت!قاذتنص!ييكثص!ظخقضا!قاذ

(1)

(2)

(3)

.238ص،الجلالينتفيرومئله،01/613القرآنلأحكامالجامعينظر:

.636ص،الجلالينتفسيرفيومثله،كار51/9القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.5،/7القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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بما!تصرت:فقولهلمو95،6أطه/(!تقيمىليشؤثتو!ذيلثقتتذهمهاآلزسهمولي

)بصرت(لفظةفاشتييزت،(2)اوريلممارأيتأويعلموا)؟(لمماعلمت:أي(بهءتبضروألأ

)معقول(،والعلم)محسوس(الإبصارلأن،أبلغبالمستعارالتعبيرلأن)علمت(منبدلأ

تعالى:قولهوكذا.(تبعية)تصريحيةوالاستعارة،الجهةهذهمنوالظهورالبيانفيزيادةففيه

اللغة،فيالحقيقيالمعنى:أحدهما:قولانفيهللعلماءإذ15/القلمأ(!!فصمتبصروليصرون

لأنهم،ويعلمونفستعلم:الثانيالقولعلىفالمعنى)و(العلموهو:المجازيالمعنى:والثاني

للاختصار)فستبصر(لفنمافاستييز،بالجنونفتنالذيمنيعلمونالأمرحقيقةيرواأنبعد

آ!تيخس!أمأثؤئ:تعالىقولهومشله.بالمشاهدةالبيانمنالمحسوسفيلماأبلغولأنه

فعتزليمخر؟)4(ائهتعلمونوأنتموتتبعوتهإليهأفتجيؤون:أي13الأنبياء/أ(وأنترتبقيرو%

!قل:تعالىوقوله،(تبعية)تصريحيةوالاستعارةوأوجز،أبلغلأثه()تعلمونعن(تبصرون)ب

لشكنوئبقليم!تتأغئرآلتهإبة"منتؤمبآلعمخؤإلىألتهارشتسزقداغقخمآلتهجثلإنئتصأؤ

بهذاتستدلونأفلا:معناه(!أفلآتصروئ:فقوله1،2/القصصأآئلآتئصروب!(فيه

علىبهاي!تذذإتماالكونيةالآياتلأن؟تعالىاللهغييرعباد؟فيالخطأمنعليهأنتمماعلى

علىوأوجز،أبلغلائه()تستدلونعن(!تئصروئبقعتز،وحدهللعبادةالمئتجقالخالق

التبعية.التصريحيةالاستعارةسبيل

/الذارياتا(!تضرويئأقلآآنفيي!!قثت:تعالىقولهيحملالاستدلالمعنىوعلى

آلفمهتميمةول!آتززعاءبهقنخرقيتحرزآآلأزفيإلىأئمآةقو!مقآتاتروأآؤلئم!:وقوله،لم12

.712/السجدةا(!يضبعرونآقلآوآنفشهتم

المعاني:منعددعنبهاللتعبير()العمىلفظةاستعارة-56

:(والفلال)الكفرعنبهاللتعبير()العمىلفظةاستعارة-أ/56

فآشتح!وأ!ؤأقاثمودفهدئتهتم:تعالىقولهأولها:،مواضعستةالعزيزالكتابفيولها

(1)

(2)

(3)

.124ص،الجلالينتفسير:ينظر

.11/239القرآنلأحكامالجامعينظر:

العلماء.توليالقرطبيذكرفقد81/229القرآنلأحكامالجامعينظر:

قليل.بتصريفعهالمعنىهذاأخذنافقد،11/268القرآنلأحكامالجمعينظر:
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للكفرمستعارهناهافالعمى.(1)الإيمانعلىالكفراختاروا:أي711/أفصلت(آلعمئعلىآقذئ

)تصريحيةلاستعارةفا،الصحيحالطريقرؤيةوعدهموالحيرةوالتخبطالضلالبينهماوالجامع

ضحققمهز(عنآلعتىتهدكطآئتوقآ!:وقوله،عقليبوجهلمعقولمحسوساستعارةوهي،(أصلية

شصورلمحت(ؤتؤكأنوألاتهدهـآلعقى!آقآنت:تعالىوقوله،153/والروم،81/النملأ

بلفظفالمراد،014/الزخرفأ(آلعتىتهدىآؤآلضزئحصيعآفأنت!:وقوله314/أيونس

(2)الصوابإلىالاهتداءعدمبجامعبالعفيشتفواوقد،الضالونلأربعةاالمواضعفي()العمى

عقلي.بوجهلمعقولمحسوساستعارةوهي،(أصلية)تصريحيةفالاستعارة

هؤآطقكخقرئكيمنالثذائنرلآتغلآآتضآآفتن!!:تعالىقولهأيضأالاستعارةمنالنوعهذاومن

عمى:بالغمىوالمرادوالكافر،للمؤمناللهضزتهضثل"هذا:القرطبيقال11والرعد/ا!آغى

،للضلالمستعارأ)أعمى(لفظيكونهذاوعلى")و(.القلبأعمىبالدينوالجاهل،القلوب

ماأنويؤمنيعلمأفمن:والمعنى،بهتتقئسأوبهيحيطالذيالضلالسببهإتماالقلبغمىلأن

السماءمنإليكالنازلالحقيبصرفلاغقاهفيتتخثطضالهوكمنالحقزتكمنإليكأنزل

ؤآضحلئ!عآآلأخر؟فيقهوآغتىبقذفىوقنكأئ!:تعالىقولهوكذلك!!؟ووضوحهبيانهمع

أعمىالدنيافيكانومن:!هومعناةآغتئ!قفيؤقنكأئ!:فقوله2،1الإسراء/1س!بيلى!(

الأؤل)أعمى(فلفظ،النجاةطريقعنأعمىالآخرةفيفهوالضلالفيتخئط(4)الحقعن

الصحيحالطريقرؤيةوعدم،والتخبطالحيرةوالضلالالعمىبينوالجامع،للضلالمستعار

المعنىعلىحملناهاوإذا،الحقيقيمعناهابهايرادالثانية)أعمى(ولفظةالمستقيمالمنهجأو

ضلالأ.أشذالآخرةفيفهؤ:يكونفتفسيرهاالمجازي

:(الاستدلالوعدمالتتضير)عدمعنبهاللتعبير()العمىلفظة-استعارةب/56

الكتابمنمواضعستةفي(الاستدلالوعدمالتبصر)عدمبمعنى()العمىلفظوردوقد

(1)

(2)

)ر(

(4)

.236ص،الجلالينتفسيرومثله،43و/51القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.بتصرف082ص،الجلالينتفسيهر:ينظر

.30،/والقرآنلأحكامالجامعينظر:

.138ص،الجلالينتفسيرينظر:
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قغلتها(عمىؤمقآبضرهلعسهفمنزتبهتممنبعحبمالرجآكم!قذ:تعالىقولهفأولها:العزيز،

الآياتبهذهت!تدذولمقلبهعميفمن:معناه!هوقغلتهاى!ع!ؤمق:فقولها104الأنعام/9

قد)عمي(فلفظ،الهلاكفيوأوقعهانفسهعلىجشىفقدالباطلمنالحقفيعرفوالبراهين

الخالقعلىبهاي!تذذإتماوالبراهينالآياتلأن(يستدلوالميتبصر(الممنبدلأاستييز

عدمبجامعبالعمىشبهالاسشدلالعدملأنتصريحيةوالاستعارة،وحدهللعبادةالمستحق

فعموأيتنةآلأتكو!ت!وحص!ؤأ:تعالىقولهومثلهمنهما.كلفيالمقصودعلىالحصول

بقوله:فالمراد117/المائدةأ(يمهتم!سيرؤصمغوأعموأئتمغديقضألتةتالهبثزوضمتوأ

الذيالحقعنغموافقديئضروة)1(لمإذوالحقالهدىعنالعمى:الموضعينفي)قغموا(

هناهافالعمى-!ه-محمدبهجاءهمالذيالحقعنكذلكوعمواقديمأ،الرسلبهجاءهم

صلواتعليهم-الرسللسانعلىمنهجاءبمااستدلالهاوعدمالحقرؤيةعنالبصائرعمى

تغمى!ف!نهالالغمىآلأبضئروثبهن:تعالىقولهفيلاستعارةاتخضلهذاوعلى.-وسلامهالله

والجامعئئضرةولاتذركهفلاالحقعنتعمىفالقلوب،614/الحجأ(ررث!ضلأفيآلقآئقلوب

قولهالاستعارةبهذهويلحقمنهماكلفيالإدراكعدمهوالحقيقيوالعمىالقلوبعمىبين

371/نالفرقاأ!!انا!حتؤصخالختهامجزوأتؤقيهزلاتئزذ!روأإذا!ؤآلذيمنى:تعالى

:أيلم46/الأعراف1(قوقماعب%حالؤأإتهئم!دبوأثاليتآجآلذيهت!وأغىقنا:تعالىوقوله

يمئهامممتجقيمهاسثئزممئمفيتلآلأيخرةنيمجفمهتمزكآدتجب!:تعالىقولهوكذا(2)الحقعنعمون

عمىمنمستعارالموضعينفيفالعمى،(ر)القلبعمىفالمراد:،166/النملأ(!عمون

محسوساستعارةوهي،إبصارهأوالحقإدراكعدمبينهماوالجامعالقلوبلعمىالأبصار

علىالحقأوالصوابيفوتأنبعدبهويعلميعقلإثماالقلوبعمىلأن،عقليبوجهلمعقول

قدبأتهمفيعرفون،قلوبهملهتنفتحأوصدورهملهتنشرحولابهيتمسكوافلاالقلوبعميان

علىالبيانزيادةمنالمحسوسفيلماأبلغبهاوالتعبيرتصريحيةفالاستعارة،الحقعنغموا

بالعقل.يدركما

(1)

(2)

(3)

.751ص،الجلالينتفشرومثله،6/248القرآنلأحكامالجاء:ينظر

.12صه،الجلالينتفسيرومثله،532/،القرآنلأحكامالجامعيمنظر:

القرآنلأحكامالجامعوينظر:،50،ص،الجلالينتفسيرومثله،22،/13القرآنلأحكامالجامعينظر:

.،3:الفرقانآيةبخصوص،484ص،الجلالينوتفسير،31/18
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)الإخفاء(:أو)الخفاء(عنبهاللتعبير()العمىلفظةاستعارة-ج/56

غليانبهتآزءثتم!قاذتقؤير:تعالىقولهأولهما:،موضعانالكريمالقرآنفيوله

لم،82أهود/(!قابهرهونوأتصأنلرفكمؤهالخكرعنلاويفتستققرخمةاتنىوزبئضنتيتتي

بينوالجامعالمعنىلهذامستعار)1(فاللفظعليكمخفيت:يعني!و!قعخست:بقولهفالمراد

وهيتصريحيةوالاستعارةمنهماكلفيالإدراكعدمأوالرؤيةعدمو)خفيت()عمتت(

لايؤيؤقهتمآلأنجآءغلئهمقعمتت!:تعالىقولهومثله.عقليبوجهلمعقولمحسوساستعارة

حخة،تحضرهم"لميعني،(2)الحججعليهمخفيت:أي166القصص/أتتتمصآءلوترر!(

مستعار()غمتتفلفظ(3)"إليهيهتديلامكانإلىالأعمىحضوليبتغذليحضوليهاتغذرقشتة

عقلي.بوجهلمعقولمحسوساستعارةوهيالحضورعدمبينهماوالجامع(د)خفتت

لقبولوانفتاحها)اتساعهاعنبهاللتعبيرالصدور()شرحلفظةاستعارة-66

إليها(:الداخل

يأتي:فيماتباعأندرجهامواضحخمسةالكريمالقرآنفيولها

استعيرالمعنىهذاومن(4)ونحوهاللحمبسط:الشرح"أصل:الأصفهانيالراغبقال

خمسةالكريمالقرآنفيوله،"وتقبلهلهتنفتحوجعلهاالإلهيبالنوربسطهاأيالصدورشرح

،5211/الأنعامأ(يتنشنيرصتدرمويق!ثتييقديليآنةئد12ريي!فمن:تعالىقوله:ولهاأ،مواضع

ويقبلهلهيتسعويجعلهللإسلام()قلبه:أيصدرهويبسطيفتحيهديهأناللهيردفمن:المعنى

محسوساستعارةوهي،(تبعية)تصريحيةلاستعارةوا(ويوسعد)يفتح()يشرحاللفظفاستعير

بالمحسوسالتعبيرفيلماأبلغبهاوالتعبيرمنهما،كلفيالانبساطوهومعقولبوجهلمعقول

النحل،سورةفيالمواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلى.الحاسةعليهتقعبماالبيانزيادةمن

(1)

(2)

(4)

.592ص،الجلالينتفسيهر:ينظر

.31/304القرآنلأحكامالجامعينظر:

.711صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.()شرحمادة،القرآنغريبفيالمفردات
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،الشرحسورةوفي،22/الآيةالزمر،سورةوفي،25/الآيةطه،سورةوفي،106/الآية

.أ/الآية

منوالطواغيتوالكبار)الرؤساءعنبهاللتعبير()الشياطينلفظةاستعارة-76

:(والنفاقالضلالأهل

تباعآ:ندرجهامواضعثمانيةالكريمالقرآنفيولها

.شيطانوالدواث:والإنسالجنمنفتقزدعادلكلويقال،معروف:الشيطان

الدنيافيوالنفاقالضلالأهلمنوالطواغيتوالكبارالرؤساءعن)شيطان(بلفظويتجوز

والحيلةالإضلالقوةالطرفينبينوالجامع،(الأصلية)التصريحيةالاستعارةسبيلعلى

!رإذاخقؤأ:تعالىقولهفمنهاحباييهمافيالمغقيينإلقاءعلىمنهماكلوإمكانيةوالدهاء

اليهودأتهم:لأولفا:قولان()شياطينهملفظةففي411/البقرة9(قارأإتامعكغشصتطيييخإلى

فإنالثانيأوالأولكانفسواءالكفر)1(،فيرؤوسهم:والثاني:بالتكذيبيأمرونهمالذين

الرؤساءمعنىتفيدهنا)الشياطين(لفظةلأن(تصريحية)استعارةونوعهمجازيالتعبير

قولهومضها،التأريخقزعلىاليوميةالحياةواقعبهيشهدكماوالنفاقالضلالقادةمنوالكبار

لمرادفا،لمكار/خرفلزا1(!قزينقهوتهته،فئئطئانقيفقآلرخمقتجيرعنيقمثىومن!:لىتعا

طريقعلى()الشيطانبلفظعنهعبرلكنمتمردآ)2(ماردآمضلآضالآإنسانآ)شيطانآ(بلفظة

عدؤاضمسطيننجيئلكلجعقنا!ؤكديخك:تعالىقولهومنها،الأصليةالتصريحيةالاستعارة

عنهمعبرولكنومردتهم)و(كفارهمهمالإنسفشياطين،1211الأنعام/9(نجلآو!ييلالآ

لفظةتحملالمعنىهذاوعلى،الأصليةالتصريحيةالاستعارةطريقعلى)شياطين(بلفظ

وفي،27،30/الآيتان،الأعرافسورةوفي،121/الآية،الأنعامسورةفي)الشياطين(

.68/الآية،مريمسورةوفي،2،/الآيةالإسراء،سورة

(1)

(2)

(3)

.1/67والعيونالنكت:ينظر

.5/622والعيونالنكتيخظر:

.158/2ن.م
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:()التمثيليةالمركبةالاستعارة

35و

وعرضأبيانهافيالعلماءلجهودوتقويمآوضفأالمفردةالاستعارةعنسبقفيماتحدثنا

التمثيلية،الاستعارةوهي،المركبةالاستعارةعلىالكلاموحان،الكريمالقرآنفيلأمثلتها

منهماكلالمرسلوالمجازالمفردةلاستعارةاأنعلىبناءالمزكب)؟(المجازالقزوينيوسماها

:أي،التركيبفيمجازالتمثيليةالاستعارةبينماالمفردةاللفظةفيمجاز:أيالمفرد،فيمجاز

كاملة.جملةمنالمؤلفالكلامفي

مابههجديد؟حادثهفياشتغيئثمقديمهحادثهفيقيلقثلالتمثيليةالاستعارةإذ

نأوالشرط(الحال)واقعحاليةالحقيقيالمثلمعنىإرادةمنالمانعةوالقرينة،المثللمورد

أكثرأوأمرينمنمنتزعتانصورتانتوجدبأنوذلكمتعدد،منمنتزعةصورةالثبهوجهيكون

بها،المشبهالصورةفيالمشبهةالصورةتدخلأنأيالأخرىفيالصورتينإحدىفتدخل

المتنبي:كقولالتشبيهفيمبالغة

الي(السؤاييااشتقلالتخزقضذؤقنغيزةتواركقواضدكافور

البيتداخلالمتنبيأنشأهالذيالتركيبهوتمثيليةاستعارةيكونأنيصلحالذيفالمثل

جديدةحادثةلكليضزتأنيصلحقثلفهذاالسواقيا(اسشقلالبحرقصد)ومنوهوالشعري

السواقي،قصدكمنغيرهقصدومنالبحرقصدكمنكافورأشئهالمتنبيإنإذ،لمعناهمث!ابهة

ارتادمنحالشتقتوبيانها(:تحليلهافي)أيالاستعارةهذهمثلإجراءفيالبلاغةعلماءقال

فهنا،بالسواقيالعظماءدونمنحالموشتقتالتخز،ققمذمنبحالبطقهمواستظلالعظماء

بهالمش!هعلىالداذالتركيسباستييزإذ،التمثيليةالاستعارةبتركيبهماكونامفردانتشبيهان

التمئيلية.الاستعارةطريقعلىجريأللمشبه

القثليستعملوعندما،قديمهحادثهفيييلقثليعنعبارةإذنالتمثيليةفالاستعارة

المضروبالقثلذلكيوز)-المثللمضربمابهةجديدةمناسبةفييعني-أخرىقرةه!فن

(1)

(2)

.2/834الإيضاح:ينظر

.28،/4المتنبيديوان:ينظر
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أنثى،أمكانذكرأ.المخاطبعنوبغفالنظر،صرفيأونحويتغييردونمنهوكماه!فن

هوالشزطإذ،الاستعارةبطريقالجديدةالحادثةفيقئ!تغقل-جمعآأممثنىأمكانومفردأ

الواقعةلبعدحقيقيأالقثليكونأنتمنعالتي(الحالية)القرينةوجودمع،المناسبتينتشابه

"أراك:معملغيرفييعمللمنيقالكماضيرت،أوالقثلذلكفيهاخذثالتي-()الحادثة

.(1)"كلذيفعلكمنيغيكفيأنك"والمعنىالماءعلىوتخطقخيمغييرفيتنفخ

فياشترطواالعلماءلأن،تمثيليةاستعارةقثليكلوليسقثل،تمثيليهاستعار؟قكل

الضثلييقضزبمشابهةجديدةحادثةتوجدأنيعنيتركيبأ،تكونأن(التمثيلية)الاستعارة

دونومنالجديد؟الحادثهفيهناالقديمهللحادثهالمضروبالقديمالقثلفي!تغقلالقديم

والقرآن،تمثيليةاستعارةالجديدةللحادثةالمستعارالقثليتسميةتضخفعندئدتركيبهفيتغييبر

تعبيرأوضثليكلليسأنعرفنالكتناتركيبهافيالمثلمجرىالجاريةبالآياتمليءالكريم

مشابهةجديدةحادثةتحدثأنلاإتمئيليةاستعارةغذةيمكنالقرآنفيالقثلكتركيبمركب

هنافيستعملهالقرآنيالقثلذلكالشاعرأوالخطيبيستعيرثم،القرآنيالقثلذلكلمعنى

ت!تييرلمفلقا،تمثيليةاستعارةغذةتضخفهنا(تركيبه)بنفسبتضهالجديدةالحادثةفي

:نقوللكتنا،تمثيليةاستعارةالقرآنفيفليسقديمهلحادثهمضروبضثليأىالكريمالقرآن

جديدةلحوادثت!تعازأنيمكنالقثلمجرىمبناهافيالجاريةالكريمالقرآنآياتإن

تمثيلية،استعاراتتسميتهايمكناستعارتهاوعند،القرآنيالقثللمعنىمعناهافيمشابهة

تراكيبهافيالعربيةالأمثالتشبهقرآنيةتراكي!تمكانهافيتبقىالقرآنيةالأمئالتلكفإنوإلا

الأبآقيه!آتمكرآلشميئيجيق!ؤلا:حقدونمنآخربإنسانللإيقاعأمرآدبرلمنفيقال،فحسب

بماقذمث!دلك:وإهانتهمعاقبتهيستغربلمنيقالكماوتقريعأ،لهتوبيخآ143أفاطر/

وآراؤهمالظاهرفيمجتمعينتراهيملمنيقالوكماجنى،بماتذكيرأ115/الحجأ(يداك

هذاوعلى.أ14الحشر/9(يثتتئوقلوبهز!مخس!ههزجميعا:الحقيقةفيمختلفةأهواؤهمأو

منويشابههايناسبهالمامثلأفتضربالمثلمجرىتجرىالتيالآياتبقيةتؤخذأنيمكن

يختهؤيمنم!!:وقولهأو9/ئدةلمااأ(نتثغآلأإيلو!سرلآعلفا!:لىتعاكقوله،لحوادثا

411طر/أفا(يخيريمثليتي!ك!ؤلا:وقوله412و/البقرةأ(!ثيزةممئةغبفقييتة

.\،ص،-التمثيليةالاستعارة-البيانعلمفيمحاضرات(1)
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النوعهذامنتركيبفكل.(؟)آرجوهلم138المدثر/اي!ى(زهتة!كأتقب!بضاكتتت:وقوله

لمعنىمشابهومعناهاجديد؟،لحادثهقثلأوضير!تحقأاستعيرإذاتمثيليةاستعارةغذةيمكن

بينهما،العقدليصحالمناسبتينتشابههوالتمثيليةالاستعارةفيالشرطلأنالقرآنيالمثل

تراكيبأو،فحسبأمثالفيهالموجودلأن(التمثيلية)الاستعارةمصطلحمنخاليفالقرآن

فقط.القثلمجرىجارية

167الزهمر/أ(بجميحهءمظوتمت!وآلشخؤلمحت:تعالىقولهمنالقزوينيبهضثلماوأفا

الخالقعظمةبيانبهألييذخبرالآيةبلذكر،ماعلىالأمرفليس،(مركب)مجازبأتهمدعيأ

الآيةفييركطما-تعالىرخمةآدئة-ؤفجهمنشأكانورتما،ب!خققذزتهوتصويرغؤخل--

يقصدتمثيلآوليسالطيلصفةتصويربمعنىتمثيلالمركبالتعبيرفهذا،الطيعفةتصويرمن

القزوينيلهأوردوالذيالعربكلامفيجرىالذي(المركب)المجازالتمثيليةالاستعارةبه

البلاغة.علماءعند،(2)التمثيليةالاستعارةلمصطلح(ومطابقة)ملائمةمناسبةأمثلةه!فن

(1)

(2)

منالآيةهذهعدفيالقزوينيرأيوغيرهالطيبيتابعفقد،24صه،والتبيان،2/843،439الإيضاح:ينظر

،45صالإعجاز،ودلائلبعدها،وما951صالشعر،نقدويظر:،نفسهالوهمفيفوقع،التمثييةالاستعارة

ومفتاح،113،114صالإيجاز،ونهاية،223،224،225ص،البلاغةوأسرار،339،340،ر55،38

فقد،44ص،والتبيان،121ص،الكاشفوالبرهان،16صه،الطلبوكفاية،771،781ص،العلوم

وأمثابهةأمثلةهذهمصنفاتهمفيودار،العربكلامفيالتمثيليةللاستعارةالمصنفاتهذهأعحابتعرض

.متكررة

.الأمثالمنطيبةمجموعةالسيهوطيأوردفقد،4/34،44،45الإتقانينظرو،2/834الإيضاحيظر:
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الرابحالفمعل

وعلاقاتهالصرولالمجاز

الكريمالقرآنفيى

البلاغة:علماءاصطلاحفيالمرسلالمجاز

موضوعةهيماغيرفيالمستعملةاللفظةهو:البلاغةعلماءاصطلاحفيالمرسلالمجاز

كاستعمال،الحقيقيالمعنىإرادةمنمانعةقرينةمع-المشابهةغير-لعلاقة،اللغةفيله

بمعنىلدئ(أياديهو)كثرت(عنديتدة)تجفت:قولهمفي،()النعمةمعنىفي)اليد(لفظة

تعالى:قولهفيالمطرمعنىفي)السماء(لفظةوكاستعمال،لدىصنايعهوكثزتمعروفهعظم

باسمق!قيجهتهامنيأتيالمطرلأنالمطر،:أي111/أنوح(علتكريذزازا!ئز!يليآلت!آة!

تعالى:قولهفيأيضأ)المطر(معنىفي)الرزق(لفظةوكاستعمالمنها،يأتيالتيالجهة

باسمبت!ملاق!قيالرزقسببهوالمطرلأنا31أغافر/(يىزقاالمصماءين!ؤيترتلكم

المجاز.منالنوعهذاتضمنتالتيالكريمةالآياتمنغيرهإلى،السبب

المعروفيكونبهاإذ،النعمةفيسبباليدأنهوالمعروفأووالنعمةاليدبينفالعلاقة

الرزقلأن،بسببمسببعلاقةهيوالمطرالرزقبينالعلاقةوكذلك،المعروفيعطيبها:أي

بينولا،والنعمةاليدبينمشابهةهناكفليس،السببباسمبب!ملاق!غيالمطر،عنمسبب

معناهامنبالكلمةللتخؤزالمضخحهيتكونملابسةأوصلةنو4هو!اتماوالرزواالمطر

المرسل.المجازعلاقاتبقيةتجريالقياسهذاوعلى،الثانيالمعنىإلىيلم!ألا

إليهالمنقولوالمعنى)الحقيقي(منهالمنقولالمعنىبينالتيالعلاقةهذهولكون

يدورالمجازأساليبمنالنوعهذافإنلذاكثيرةعلاقاتهيوائماواحدةليست()المجازي
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قيدمنلإطلاقه:أيلإرساله)مرسلأ(،المجازأساليبمنالنوعهذاشغيولذلكبينها،فيما

علاقة،وعشريناثنتينإلىالعلماءأوصلهاكثيرةعلاقاتبينمافيودؤرانهالواحدةالعلاقة

هذاتسميةسببهوفهذا،علاقةوثلاثينإحدىفأصبحتجديدةعلاقاتتسعإليهاوأضفت

ذإ-الاستعارةفيكما-واحد؟بعلاقهتقييد؟لعدموذلك)مرسلأ(المجازأساليبمنالنوع

المجازصنو()المفردةالاستعارةأنمنبالرغم(المشابهة)علاقةهيواحدةبعلاقةمقيدةهي

المجازمنالنوعهذاتسميةفسببأيضأ،المفردةاللفظةفيلغويمجازهيإذ)المرسل(،

شقىوقد.(المفردة)الاستعارةمصطلحفيكماواحدبقيدمقيدغيركونههومرسلأ()مجازأ

،(1)(الإفرادي)المجازب:المرسلالمجازهـ(،19)توالزركشيهـ(156)تالزملكانيابن

غيرولكنها،صحيحةالتسميةوهذهالمفرد()2(،في)المجازبهـ(و11)تالسيوطيوشقاة

نأباعتبارالتسميةهذهفي(المرسل)المجازمعيدخل(المفردةلاستعارة)امصطلحلأن،دقيقة

الجرجانيالقاهرعبدلأنأيضأ()المفردةاللفظةفييحذفأعنيالمفرد،فيمجازالاسضعارةص

الغويأ(.المفردةاللفظةفيالمجازشفىالذيهوهـ(147)ت

نأبتقريرهالمفردةاللفظةفيالمجازنوعيبينقققثم)عقليأ()و(،الجملةفيوالمجاز

المقصودوهو-التشبيهلغرضيكونأنإقاالثانيإلىالأولموضعهامنالمفردةيففظةالنقل

)المعنىوهوعنهنقلتوما،إليهنقلتمابينصلةأولملابسةيكونأن!اقا-بالاستعارة

العلماء)5(.ذلكعلىوتبعه،المرسلبالمجازالمقصودوهو،(4)(الحقيقي

تتتتةولم،دقيقةغيرالمفرد(في)المجازأو(الإفرادي)المجازبالمرسلالمجازفتسمية

مفرد،،لغويمجازهوالمجازأساليبمنالنوعهذالأنالتسميةبهذهشفاةمنالفرقهذاإلى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.2/852القرآنعلومفيوالبرهان،021ص،القرآنإعجازعنالكاشفالبرهان

.1/248الأترانومعترك،3/101الإتقانينظر:

.553ص،البلاغةأسرار:ينظر

.553ص،البلاغةأسرار:ينظر

،المصباح،6،1،771ص،القرآنبديع،2،1،731ص،العلومومفتاح،38،84صالإيجاز،نهايةينظر:

والبديعالمعانيعلمفيالتبيان،93،،593،693،و2/94والإيضاح،73،83ص،الأربنهاية،95ص

أنردأنهمعهذافيوالاستعارةالمرسلبينالعلويخلطوقد،،6،4و/\الطراز،712،812ص،واليان

بعدها.وما1/991الطرازفيخاصأمكانآللاستعارة
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63،المتقدمينالعلماءعندالمرسلالمجاز

بهالتجوزلأنوالغويأ(:،الأصليموضعهافيهالمفردةالكلمةلجواز)مجازأ(:شغيئ،مرسل

فيجرىفيهالتجوزلأنو)مفردأ(:،العقلطريقمنوليساللغةطريقمنعليهجرىحكم

وأالمشابهةقيدمنلإطلاقهو)مرسلأ(:،الجملةفيوليس()المفردةاللفظةفييعني،المثبت

الثلاثين.علىتربوكثيرةعلاقاتبينمافيودورانه،الواحدةالعلاقةقيدمنلإطلاقه

المتقدمين:العلماءعندائمرسلالمجاز

:موجزةتاريخيةنبذة

عندالكريمالقرآنفيالمجازأساليبمنالنوعهذادراسةأوذكرنستقصيعدناإذا

وأ،الاتساععنحديثهمضمنيذكرونهاالتيالأمثلةمنأكثرعندهمنجدفلنالأوائلالعلماء

المجازأوالاستعارةعنلهتمييزغيرمن-بعدفيما-المجازأساليبمنأسلوبآأونوعأكونه

العقلي.

وكونةالمثالمعنىشرحعنالمرسلالمجازعلىكلامهفييزدلمالفزاء-؟

.الكلامفيالاتساعأنواعمننوعأ

:قال11،/العلقأتايرتهر!(قفدع!:تعالىقولهعنهـ(20،)تالفراءكلامففي

والمجلسالنادييجعلون،والمجلس،عليكيشهدونالنادي:تقولوالعرب،قومه:"يعني

وأنالكلمةمعنىتفسيرعلىيزدلمالفراءأنفترى.(1)"الرجلقوم،القوم-والشاهدوالمشهد

علماءعندهذاحصلكمافيه،الحالوأريدالمحلذيمزهنايقلولم،أهلهبهيقصد()النادي

المتأخرين.البلاغة

باسمالشيءتسميةعنوانتحتالمرسلالمجازأمثلةعلىتكقمالجاحظ-2ي

قحله.

ذإملابسهباسمالشيءتسمية:عنوانتحتهـ(525)تالجاحظكلامفيوردوكذلك

وملات!تهمصختتهمطالتإذاالشيءفي-العربيعني-عمنيعهم"وكذلك:يقولوجدناه

.2،و/3القرآنمعاني(1)
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فيهاينحدرونكانواالتيالأوديةبطون:الغيطانوإتما،الغائط:الإنسانرجيعشغواوكما،له

والأفنيةالفناء،:الغذزة!اتما،العذرة"ومنهقائلأ:وأردف،(1)"رتسللالحاجةقضاءأرادواإذا

رمواالتيالأشياءتلكشقتتأفنيضهمفيوالنرئلالنجؤإلقاؤهمطالتقالكنالعذرات،هي

هو:والراوية،الراوية:الشكلهذا"ومنقائلا:وأضاف،(2)"فيهرمتتالذيالمكانباسمبها

شقواالمعنىولهذاالمزادة،حاملباسمالمزادةق!قتتالمزادةحاملوهو،نفسهالجمل

")ر(.راويةوالحديثالشعرحامل

فالعسل،لم6و/النحلأ(بطويهالترالبيحن!مخرج:-غ!ؤكل-قوله"وأماأيضأ:وقال

ذإشرابأ،-ترىكما-ق!قاةنبيذأ،بالماءأوشرابأ،بالماءيخؤلالشيءهو!ائمابشرابليس

مرسلمجازالبلاغةعلماءعندهيبينمااللفظةلمعنىتفسيرفهذا.(4)"الشرابمنهيجيءكان

.سيكونمااعتبارعلاقته

.الاستعارةعنوانتحتالمرسلالمجازأمثلةأوردقتيبةابن-3

-العربيعني-"يقولون:فقالأيضآالنوعهذامنأمثلةهـ(6،2)تقتيبةابنوأورد

بالمطرلاتاندئ،:النبتت!قيوالعربعنه،يكونلاته،الشحم:وللندىسما!للمطر:

أحمر:ابنقال،يكونبالنبتلأثه،ندئ:الشحتميق!تو،يكون

ؤتخذزامتيهلهيالنذىتغقىالثذى9به"تضيرالقزدائغذابكئؤلي

الشاعر:قال،ينزلالسماءمنلأنهسماء،:للمطرويقولون

قؤيمبأزضيىال!غاءترذإدا

(2)

(3)

(4)

(5)

.1/233انلحيوا

.1/233انلحيوا

.1/333انلحيوا

.5/425الحيوان

.،6ص،الكتابأدب

يخضاتا)5(كاتواقانزغيتاة
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963المتقدمينالعلماءعندالمرسلالمجاز

مع.(؟)"الاستعارةبابضمنآخرموضعفييشاكلهاوماالأمثلةهذهغذقتيبةابنلكن

ضمنكانلهادكزةلكن،المرسلالمجازعلاقاتمنهيالتيوالمجاورةالسببيةإلىأشارأته

المشابهةمجازبينيميزيكنلمأتهعلىيشهدلكذاكذاتستعيرفالعرب:وقوله،الاستعارةباب

التشبيه.لغيريحصلالذي()المرسلالملابسةومجاز()الاستعارة

علىنضرغيرمنالمرسلالمجازعلاقاتأمئلةبعضرإلىئشيرالآمدي-4

قوله:فيهـ(370)تالآمديعندنجدهاوالمجاورةالسببيةإلىالإشارةهذهومثل

،تكونعنهالقوةلأنالقوةقومجهمغفوضعوة،الشحم:والطرق،قوةبهما:أي،طزقبهما:"وقالوا

يحملهالذيالوعاءق!قيالماء،عليهيسقىالذيالبعيرالروايةواتما،رواية:للمزادةوقولهم

.(2)"أضفحيحملهالذيالبعيرق!قي(البيت)متاع)الحفف(:ذلكومن،باسمه

المتأخرين.البلاغةعلماءكتفسيرالمرسلالمجازأمثلةبعفسر!قالأنباري-5

علماءكتفسيرف!رهاالمرسلللمجازأمثلةأيضآهـ(328)تالأنباريعندووجدنا

وأبشرياركبياللهخيليا:قولهم":فمنهاالمجاز،لنوعتحديدغيرمنولكنالمتأخرينالبلاغة

إلىخيلزيمتت:العربوتقول،بالجنةوأئ!ثروااركبوااللهخيلفرسانيا"معناه:قال"بالجنة

الأعشى:قول"ذلكمثلوذكروا")و(.الخيلفرسانركبيريدون،الشام

الأيفاقيخطأإذميليغيرخيلالزوعإلىمنهمزيمتت

.(4)"الخيلفرسانركب:فمعناه

(1)

(3)

(4)

بعدها.وما،021ص،القرآنمكلتأويلينظر:

.1/34الموازنة

.2/001لزاهرا

.2/101لزاهرا
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تسميته.علىنفسغيرمنالمرسلالمجازمنأمئلةأوردالزقاني-6

قولهمنهاالمرسلالمجازمنأمئلةالتجانسبابتحتهـ(386)تالرمانيوأورد

جازوة:أي":قال11و4/البقرةأ(غثيهئمحآغتذئقابيثليقآغتذوألخضهغثئكئمآغحدىقتن!اله:تعالى

المساواةعلىالدلالةلتأكيدالاعتداءلفظةللثانياستييزأتالاإ،العدلالطريقعلىيستحقبما

والوخدكهتم(أدتة!مجدعون:ومنه،للبيانالحسنالكلاممزاوجةعلىفجاءالمقدار،في

:تقولوالعرب،عليهمراجعالخديعةووبال،خديعتهمعلىمجازيهم:أي1142النساء/أ

.(؟)"الكلاممزاوجةعلىهو!انمابجزاءليسوالأولبالجزاء،الجزاء

علىنفسغيرمنالمرسلالمجازعلاقاتأمثلةمنصورأذكرجتيابن-،

قوله،وبالعكس،المسببعنبالسببالاكتفاء:بابتحتهـ(392)تجنيابنوذكر

ذا!ف:ويلهتأو":لقاأو8/لنحلا1(!آلزجيرلمحسط!آيمنبألتةقأستتغذانآتقزقرأتقإدا!:لىتعا

اللهقول"ومثله:قالطثم(2)"الإرادةهوالذيالسببعنالقراءةهوالذيبالمسببفاكتفى،أردت

.(3)"فديةفعليهفحلق:أيلماو6/البقرةأ(قعذتةءزأئيبينآذىبوتآوقيلصحاينكم!كنكأ!:غ!ؤخل

فمنها:،نفسهالعنوانتحتالمرسلالمجازعلاقاتمنأخرىصورآجتيابنوذكر

الاعر:كقولالسببية

الماءأكلهمبعدخيرأينالونأرىفمانملمأالماءالآكلينذر

،يأكلونمابئمنهفيشترونالماءيبيعونكانواقوم"هؤلاء:-العباسأبيعننقلأ-قال

.(4)"يأكلونهماأكيهمب!بسثقنهلأنالماء،الآكلين:فقال

(1)

(2)

(3)

(4)

.19ص،القرآنإعجازفيالنكت

.3/3،1الخصائص

.3/4،1الخصانص

.3/671الخصائص
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المتقدمينالعلماءعندالمرسلالمجاز

:الفرزدقوهوالشاعر،كقول،يكونمااعتبار:ومنها

3،؟

م!ؤراتؤضتينذاأققبهمثقهالناس!تزلمقتيلأقتلت

.(1)"السببمنبالمسببفاكتفىقتيلأ،قتلهبعديصيرحيأقتل"!اتما:قال

العلماء.منعددعندتكررتالمرسلالمجازعلاقاتأمثلةمنمجموعة-8

والشريفهـ(3و5)تالعسكريهلالوأبيهـ(3و5)تفارسابنعندوتكررت

منوالآمديقتيبةوابنالجاحظعندأوردناهماهـ(456)ترشيقوابنهـ(4!كا)تالرضي

إلحاقهايمكنأخرىألوانأذكرفارسابنأنإلاوالملابسة)2(،والمجاورةالسببيةعلىأمثلة

فقط،إليهابالإشارةهناونكتفي،الفصلهذافيخاصآمكانألهاأفردناوقدالمرسلبالمجاز

بلفظالخطابوبابوالأمر)4()ر(والاستفهامالخبرإليهايخرجالتيالمجازيةالأغراض:فمنها

رتبةوهيالأعدادفيالرتبوبابوالذكران)5(للإناثشاكلوهوالذكرانلجماعةأوالمذكر

الحقيقةفييزاحملا،والجمعوالتثنيةللتوحيد"فهي:قال،الجمعورتبة،لاثنيناورتبةالواحد،

.(6)"زاجمكلهفذلكجماعةبلفظائنينعنأو،جماعةبلفظواحدعنعتزفإنبعضأ،بعضها

:وباب(8)الجمعبهيرادالواحد:وباب(")العامبهيرادوالخاص،الخاصبهيرادالعاموباب

..............................................................،(و)اثنانأوواحدبهيرادالجمع

(1)

(2)

(3)

(6)

(8)

(9)

.3/7،1الخصائص

والعمدة،123ص،البيانتلخيص،و6ص،الصناعتين،94،95ص،الصاحبينفمهالتللينظر:

266/1.

المجازيةالأغراضفارسابنأوردفقد،51،601صووتنظر،،181،2،1،3،1ص،الصاحبيينظر:

.()كيفالحرفإليهايخرجالتي

.481ص،الصاحبي:ينظر

.\"و،881ص،الصاحبيينظر:

.981،901ص،الصاحبي

.2،102هوص،الصاحبي:ينظر

.112ص،الصاحبيينظر:

.212صر،الصاحبيينظر:
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وأ،وجماعةجماعةتذكرالعربأنفيآخروباب،(1)الجميعبلفظالواحدمخاطبة:وباب

أريدإذاالجمعخطابالواحدمخاطبةوباب،(2)الاثنينبلفظعنهماتخبرئموواحدأ،جماعة

إلىالفعلونسبةلأحدهما)4(وهوإليهماالفعلينسبالشيئينوباب،(3)هعمومنهوبالخطاب

الواحدأمر:وباب،(!)امهلوهواثنينأحدإلىالفعلنسبة:وباب،(5)منهملواحليوهوالجماعة

المستقبلوبلفظ،مستقبلأوراهنوهوالماضيبلفظيأتيالفعل:وبابالم(،الاثنينأمربلفظ

ذكرعلىالعرباقتصار:وباب)و(الفعلذلكبهوقعمنإلىالفعلإضافةوباب،(8)ضاموهو

علاقتهالذيالمرسلبالمجازالبلاغيينعندعرفماوهو(15)هلكيريدونوهمالشيءبعض

وباب،(12)التفضيلبهيرادلاالأوصاففيأفعل:وباب،(؟1)المعنىعلىالحملوباب،الجزئية

بأحدهما)51(.عنهمائغئرالاثنينوباب،(14)الاشتراكوباب،()و\الكناية

وأساليبهللكلامصورتقديمفيفارسابنبذلهالذيالكبيرالجهدأنبالذكرالجديرومن

الصا

الصا

الصا

الصا

الصا

الصا

الصا

العا

الصا

الصا

الصا

الصا

الصا

الصا

الصا

حبي

حبي

حبي

حبي

جي

،ص

،ص

،ص

،ص

،ص

،ص

،ص

،ص

،ص

،ص

،ص

،ص

،ص

،ص

،ص

.21،و

،220.

،250.

،252.

،254.

،258.
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3،رالمتقدمينالعلماءعندالمرسلالمجاز

هذهعرضفارسابنأنهوعليهالتنبيهيجبالذيأنإلاالمعانيعنالتعبيرفيالعربعند

منقسمأأنعلىأوالكلامفيالتوشعأوالمجازضمن-معاصريهمنكغيره-المتنوعةالصور

مرسلمجازأتهاعلىوليس،كلامهمفيالعربعادةعليهاجرتأساليبهيالأساليبهذه

تحتأخرىمقامصيغةإقامةموضوعإلىأخرىالتفاتةولهبعد،فيماالبلاغةعلماءحذدةكما

.(1)التعويضباب:عنوان

المفردةالاستعارةعنالمرسلالمجازمازمنأؤلالجرجانيالقاهرعبد-9

المرسل.للمجازتسميهغيرمنولكنالعقليالمجازوعن

نظرةإليهنظرالمجازمنالنوعلهذاهـ(471)تالجرجانيالقاهرعبدتعزض!وعندما

طريقمنجاءبهالتخؤزوأنمجاز،الكلامأساليبمنالنوعهذاأنققزز،ودقةعمقفيها

)المثبت(فيأيالمفردةالكلمةفييعني-المفردفيمجازوأنهالعقلطريقمنوليساللغة

منملابسةلأجلجرىالثانيإلىالأولموضعهمنفيهاللفظنقل!ان-()الإثباتفيوليس

ومازةالاستعارةعنالقاهرعبدققضقهللمشابهة،وليسالصلاتمنصلةأوالملابسات

مرسلأ.ي!قتةأنإلاينقصهكانفما،أمثلةمنلهأوردوبمابهبالتعريفعنها

الذيوالمجاز-مشابهةمجازهيالتي-الاستعارةبينفيهقضلللمجازخذ؟ففي

إليهوالمنقول(الأصلي)المعنىمفالمنقولبينالكائنةالعلاقةإنما،التشبيهغيرعلاقته

ولفظة)النعمة(،معنىفي)اليد(لفظةكاستعمالملابسةأوعملهنو4(المجازي)المعنى

في"فالعرب:قالوغيرها)المزادة(معنىفي)الراوية(ولفظة)المطر(،معضىفي)السماء(

الجارحةهذهوبينبينهليسماعلىاللفظهذايوقعونلا()النعمةبمعنى)اليد(لفظاستعمالهم

وفيإلا()النعمةلمعنىيستعمليكادلا)اليد(لفظأنوهوآخرودليل،واختصاصالتباس

مخزدةالنعمةترادحيثتصلحولالها،الموليوالى،النعمةتلكمصدرإلىإشارةالكلام

:تقولولاالبلد،فيالنعمةاتسعت:تقولأنذلكبيانبه،تلويحأوالمنعمإلىلهاإضافهمن

تؤضقت،إذاتكثر،ذلكوأمثاليدأ،أقتني:تقولولا،نعمةأقتنيوتقولالبلد،فياليداتسعت

.362،723،238ص،الصاحبيينظر:(1)
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الصادرةوفوايمدةيد؟صنائع:لأصلاأنفتعلم،تذئأياديهوكثزت،عندييدةتجف!ت:يقال!انما

.(؟)"؟دتوآثازيد؟عن

المنقولاللفظعلىالمجازإطلاقفيأنتغذاعلم"ثم:فقالآخربإيضاحذلكوأردف

الملاحظةومعنى،الأصلملاحظةمنمعهتغزىلاوجهعلىنقلهيقعأنوهوشرطأ،أصلهعن

اليدأننحو:فيه،حقيقةتجعلهالذيوبينبينهبسببفيهمجازإتهتقوللمايقعالاسمأن

وعادتهمالمخلوقينأحوالتتبعاللغويةالاعتباراتأنلأجلالجارحةوأصلها،للنعمةتقع

إلىتصلومنهااليد،عنتصدرأنالنعمةشأنومن،الجبلةوموضعالبنيةظاهرتقتضيهوما

القدرةلأن(والقدرة)القوةباليد:أريدإذاالحكموكذلكمنه،هيوالموهوبةبهاالمقصود

والضربوالجذبوالمنعوالدفعوالأخذالبطشيكونوبهااليد،فيسلطانهايظهرماأكثر

مكانها،عنوتئبئ،القذرةوجوهعنإخبارقضلتخبرالتيالأفاعيلمنذلكوغير،والقطع

.(2)"بوجهالجارحةهذهوبينبيتهملابسةلاشيئأباليديريدونلانجدهمولذلك

)المنقولطبينالملابسةأوالصلةهذهوجودضرورةالجرجانيالقاهرعبديؤكدولكي

عدمفرضولو،الملابسةهذهلوجود-حقأ-جرىقدالنقلوأن(إليهو)المنقولمنه(

فيالمجازيطلقونلاتراهم"ولذلك:قالالمجاز،:لفظعليهايطلقأنجازماوجودهما

المنقول!ان،ومرتجلمنقولضربينعلىالغقمقالوا:إذفيها،النقللفظإطلاقهمالأعلام

وأ،وحارثكعاصمعفةأووعمرو،وزيدوثور،كأسدجنس،اسمعنمنقولأيكونمنها

تضفوةأنيرواولمالعلميةإلىالعلميةغيرمنالنقلكلهلهذافأثبتواويشكر،كيزيدفعل

،(رجل)اسمكونهفيومجاز)شكر(مضارعفيحقيقة)يشكر(إن:مثلآفيقولوا)المجاز(،ب

اسمأيقعلمالحجرأنوذلك،(الرجل)اسمفيومجاز)الجماد(،فيحقيقة)حجرأ(!ان

وبينوبينهما،والنعمةاليدبينكانماحسبعلىالصخروبينبينهكانلالتباسللرجل

وهي،راويةالمزادةتسميتهمنحوالمحمولوبينالحاملالظهربينكانكماولا،القدرة

الذيالبيتلمتاعاسموهوحفضآ،البعيروكتسميتهم،الأصلفييحملهاالذيللبعيراسم

(1)

(2)

.503ص،غةللااأسرار

343ص،غةلبلااارصأ
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3،5المتقدمينالعلماءعندالمرسلالمجاز

إذاعينأالرجلكتسميتهمالشخصجملةوبينوالشخصالجزءبينماكنحوولا،عليهيحمل

الغيث،رعيناقالوا:إذوالمطر،السماءوبين،والغيثالنبتبينكماولانابأ،والناقةريبةكان

.(1)"رطملايريدونالسماء،أصابتنا:ويقولون،كونهفيشتسبالغيثالذيالنبتيريدون

المنقولبينالعلاقةفيأميرتوضيحإلىالجرجانيالقاهرعبدتطرقكلههذاتقريروبعد

هذهأن"واعلم:قالإذآخر،إلىمجازمنوضعفهاالعلاقةهذهقوةوهو،إليهوالمنقولمنه

نحو،وخلافهوالظهور،والضعفالقوةفيتختلفعنهوالمنقولالمنقولبينالكائنةالأسباب

حاتهاوتجد،عقيقة-عقيقتهحلقتإذا-الصبيعنتذبحالتيالشاةتسميتهمفيتراهما

جرىشيءأئهوذلك،عقيرتهرفع:قولهمفيللصوتوقوعهافيالعقيرةحالمنأقوىبعد

يسمىلاأنيقتضيالقياسأنعلى،المعقورةالرجلوبينالصوتبينيصلمعنىولااتفاقأ،

.(2)"مجازأ

وهو،المرسلوالمجازالاستعارةبينقضلمنأؤلمهوالجرجانيالقاهرفعبدولذلك

نأعلىبينهماالفرقبنىقدتراهولذا،(3)"استعارةمجافيكلوليسمجاز،استعارة"وكل:القائل

نقلالمرسلالمجازوأن(4)المبالغةحدعلىللتشبيهغيرهإلىالأصلعنالاسمنقلالاستعارة

بينهما)5(.الملابسةمنوضرباختصاعيىبسببغيرهإلىالأصلعناللفظ

ترذ(المرسل)المجازمصطلحيخف!فيماقرزماقرزأنبعدالقاهرعبدوجدناولذلك

المجازمنالنوعهذاوضوحيزدادالردهذاومن،المرسلوالمجازالاستعارةبينخلطمنعلى

الشعر:ونقدبالخطابةالعلمأهلعلىزد؟فييقولإذ؟التشبيهعلىمبنتأفيهالنقلليسالذي

بديعفهومجازبأئهموصوفيكلأنيقتضيالبديعأقسامفي-الاستعارةيعني-"فذكرها

والربيبةنابأ،والناقةحفضأ،البعيروتسميةبديعآ،النعمةعلىاليدإجراءيكونحتى،عندهم

(1)

(2)

(5)

.443ص،لبلاغةارسراأ

543ص،غةلبلااراصأ

.653صالإعجاز،ودلائل،346ص،البلاغةأسرار

.643ص،البلاغةأسرار

843ص،غةلبلااارصأ
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الفساد")؟(.بينوذلك،كلهبديعأ،عقيقةوالشاةعينآ،

أقسامفيالاستعارةمعملابسةأوصلةلنوعالمنقولةالمجازاتهذهإدخالأنيعشي

المرسل.المجازغيرالاستعارةلأن،دقيقغيرمنهموعملفاسدأمرالبديع

كتبفينجدهما"وأقا:فقال(2)اللغةأهلمنالصنيعهذاصنعمنعلىبالردذلكوأردف

الاستعارةإطلاقفي"فالوجه:قال")و(الاستعارةفيالتشبيهنقلهطريقليسماإدخالمناللغة

الشيءإلىالشيءعناللفظنقلولكنهشيءفيالتشبيهمنليسماوعلى،تشبيههوماعلى

ماإلىنظرواكانواأثهمبالآخرأحدهماوخفكابينهما،الملابسةمنوضرباختصاعيىبسبب

فيأصلهوالذيققزهعنونقل،ماليههعنحؤذشيءوأتها،العاريةمعنىفيالناسيتعارفه

.(4)"القومعرفيراعواولمبأصللشماإلىاستحقاقه

مذهبهممنذكرأنسبقلأتةالشعر،ونقدبالخطابةالعلمأهلعرفيراعوالمأثهميعني

عنللاسمنقلالاستعارةأنعلى))يجريأثهالبديعأقسامفيالكتبوضعواالذينومذهب

.(5)"المبالغةحدعلىللتشبيهغيرهإلىأصله

المجازمنبغيرهالاستعارةاخلطواالذينمذهبارتضائهعدمهنافأكذالقاهرعبدعادثم

علىالاستعارةتقتصرأنالصواببل،المرضيبالمذهبالمذهبهذا"وليس:فقالاللغوي

ونتائجعظيمةفوائدولهواحد،حدعلىيطردنقلهذالأن-للمبالغةالتشبيهنقلنقلهما

مثلنقلهافيلهاليسأشياءبينفيمامغمورأوتزكااللإكيرفيغيرهعلىبهفالتطقل-شريفة

.(6)"رظنلافيوتقصير،الرأيمنضعففوائدهأمثالولانظامه

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

لردا

أسر

سرأ

أسر

.743ص،لبلاغةاار

.الجمهرة:كتابهفيدريدابنعلىكان

.732ص،البلاغةار

843ص،البلاغةار

.643ص،البلاغةار

943ص،البلاغةار

http://www.al-maktabeh.com
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.أخرىمواضعفيوالاستعارةالمرسلالمجازبينالفرقؤضخالقاهرعبد-؟5

)المرسلاللغويالمجازنوعيبينالفرقيؤضحالقاهرعبدمضىالمنوالهذاوعلى

المبالغةعلىالتشبيهأصلمنالمنقولوجدناالنظرأمعناإذاائا"واعلم:قالإذ(والاستعارة

المستعار،عنيزوللاالمعيرملكأنذلكبيان،المعنىطريقمنبالاستعارةيوصفبأنأحق

المعيريددامتماعليهايدالمستعيريذلأنعاريةكانتإتمافالعارية،يرتفعلاإتاةواستحقاقه

،أعارهالذيالمالكمنيستفدهلمتصرفللمستعيريكونأنيتصورفلا،زائلغيروملكهباقية

التشبيه،نقلالمنقولطفيإلاتراهالاجملةوهذهمنها،المنقولاليدزوالمعيدهتستقرأنولا

ولا،كيف،الأصلإلىتخرجهأنغيرمنالفرععلىالاسمتجزقيتتصورأنتستطيعلالأثك

معنىعلىكانإذافكيف،مرسلساذجوالتشبيههذابه،ومشبهمشبهيكونحتىتشبيهيعقل

وبحرأأسدأالرجلفصار،الأولجنسإلىمثلأانقلبكأئهالثانيتجعلأنوعلى،المبالغة

بهتنظرأنإلىحاجتككانتالوجههذاعلىكانإذالأنه،ظلمةوالجهلنور،والعلموبدرأ،

الشديدوالبطشالعظيمةالجرأةشأنهمنسبعهنايكونأنيتصورلمإذالأئه،أمسلأصلاإلى

.(1)"المحالأبعدمنحكمهفيويصير،صفتهإلىتحولآخرشيئأتقديرككان

إلىنقلهافي-كاليدالثبيه،لأجللامنقولأكانما"وأفا:فقالالقاهرعبدأردفثم

الجارحةصفاتمنشيئأعليهااليداسمبإجراءللنعمةتثبتلالأنكفيهذلكيوجدفلا-النعمة

اسمأ)اليد(تكونأنفرضنافلو،مبالغغيرولامبالغآولا،ألبتةبهاتشبيهآترومولاالمعلومة

نأمدعادعىلووكذلكمستحيلآ،ذلكيكنلمالجارحةإلىنقلتثمابتداء،للنعمةوضع

العقل،يحيلهشيئأمدعيأيكنلممجازأ،وليستحدتها،علىولغةأصلالنعمةعلىاليدجري

علىالأسداسمعليهيجريشيءتقديرفرامبهذاشبيهأقولآمسألتنافييقولطأنحاولولو

الاسملهذااستحقاقهتثبتأنغيرومن،المعلومالسبعفقدمع،بالاستعارةيريدهالذيالمعنى

.(2)"دعبلاغايةفيشيئأراماللغةوضعفي

"وعبارة:فقالآخرببيانالمرسلوالمجازالاستعارةبينالتفرقةهذهالقاهرعبدأردفثم

(1)

(2)

.3؟اص،البلاغةأسرار

.153ص،البلاغةأسرار
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المالك-عندوهي-بصفتهاشبيهةعمفةعلىالمستعيرعندتكونأنشأنهامنالعاريةأخرى

الاسمأنترىألا،سواهمادونللمبالغةالتشبيهنقلنقلفيماإلاالصورةهذهنجدولسنا

الصفاتأخصهيصفةفيمنهالمستعارمشاركتهعلىليدللهالمستعاريتناولالمستعار

الأسدسميأجلهامنالتيالمعانيأقوىالشجاعةأنأعني،الأولالاسموضعأجلهامنالتي

إلىونقلهااليدفأقاالأسد،فيحدهاعلىلهإثباتهامعنىعلىللشيءالاسمتستعيروأنتأسدآ،

،بحالاليدأوصافمنصفةعلىلتدلالنعمةتتناوللملأنهاشيءفيهذامنفليستالنعمة

تريدولست،الأسديةللرجلتثبتأنأسدأ()رأيت:بقولكتريدأثكوهينكتةذلكولحرر

هذهالقاهرعبدوتناول.(1)"آدجواضحوهذااليدية،للنعمةتثبتأن،(ديعندياله:بقولك

الأسد،اسمالرجلأعرت"كما:فقالآخروجهمنالمرسلوالمجازالاستعارةبينالتفرقة

ذإ،الشبههذاالنعمةمعلليدوليس،البليغةالشجاعةوهيبه،الخاصةصفتهفيشاركهلأنه

وبين،البيتومتاعالبعيربينجنسيةولاشبهلاوكذا،النعمةوبينالجارحةبينمجانسةلا

بعيد،عليهالاستعارةاسمفإطلاقالشخصر،جملةوبينالعينبينولاالبعير،وبينالمزادة

منالمنقولةالأسماءعفتوأنلجازالنقلبمجردبالاستعارةالوصفيستحقاللفظكانولو

فيذلكولزمالرجلاسمفيمستعار)حجر(،:فيقالمستعار،بأئهاالأعلامإلىالأجناس

.(2)"الصوابعلىتصعبوفرطقبيحارتكابوذلكويشكر،يزيدنحو:،المنقولالفعل

عن)اللغوي(المجازبهاينمازالتيالقاعدةأرسىمنأولالقاهرعبد-؟أ

.()العقلي

بينبهاالتفريقيمكنالتيالقاعدةأرسىمنأولأتهالقاهرلعبدت!خلالتيالأمورومن

ومجاز،اللغةطريقمنمجاز:ضربينعلىالمجازأن"اعلم:قولهفيوالعقلياللغويالمجاز

فيمجاز)اليد(،كقولنا:،المفردةالكلمةبالمجازوصفنافإذا،والمعقولالمعنىطريقمن

ماعلىأجريناهحكمأكانالمعروفبالسبعليسماوكل،الإنسانفيمجازو)الأسد(،النعمة

لغويأاللغويالمجازتسميةتعليلإلىمباشرةالقاهرعبدانتقل-(3)"اللغةطريقمنعليهجرى

(1)

(2)

(3)

.و153،52ص،البلاغةأسرار

353ص،لبلاغةاراصأ

.553ص،لبلاغةارسراأ

http://www.al-maktabeh.com
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أصلهاباللفظةجازقدالمتكلمأنأردنا"لأتا:قائلأوالاستعارةالمرسل:نوعيهبينالفرقوبيان

مابينوملابسهلصله!اقاتشبيهأإفاذلك،غيرعلىوأوقعها،اللغةفيابتداكألهوقعتالذي

.(1)"عنهتققهاوما،إليهنقلها

المجاز.أنواعبينتمييز؟فيالقاهرعبدجهودتلقفواالبلاغةعلماء-21

المرسلالمجازفيالجرجانيالقاهرعبدقرزهاالتيالفوائدهذهالبلاغةعلماءوتلقف

غيرمنمعهايحشركانأنبعد،الأخرىالمجازأساليبعنمستقلأبائنأمفردأأسلوبأ!ابرازه

بلالفوائدهذهمنواستفادتهمالعلماءجهودحصرنستطيعورئماومجاز،مجازبينتمييز

هذاإغناءفيتكمنإتهافنقولالمرسلالمجازفيالجرجانيالقاهرعبدقررهاالتيالقواعد

الشريفوالحديثالكريمالقرآنمنأمثلةمنلهرصدوابماوإثرائهالمجازأساليبمنالنوع

وفيالعزيزالكتابفيمطردةكثيرةعلاقاتلهدكرواأئهمهذاإلىويضاف،العربوكلام

.أخرىألوانأبهوألحقوا،التسميةهذهلهوضعواأئهمإلىلإضافةباالعربكلام

ووضحها.المجازأقسامفيالجرجانيالقاهرعبدقززةماكلأوجزالرازي-؟3

لأقسامفصلأعقدإذ،الجرجانيالقاهرعبدفصلهماهـ(606)تالرازيأوجزفقد

(2)"جميعأفيهماأوالمثبتفيأوالإثباتفيداخلآيكون"إتماالمجازأنإلىفيهذهبالمجاز

،(و)الجملةفيمجازالإثباتفيالمجازوأنالمفردفيمجازالمثبتفيالمجازأنإلىفيهانتهى

المجازأنعلىللدلالةآخروفصلأ(4)العقليالإثباتفيالمجازأنعلىللدلالةفصلأعقدثم

(1)

(2)

(3)

(4)

553ص،غةلبلااراصأ

هذاوأصلالتقسيمبهذاالمصريأخذفقد،176ص،القرآنبديعوينظر،82صالإيجاز،نهايةينظر:

إلىبعدهاوما32،321صه،البلاغةأسراريظر:،الجرجانيالقاهرعبدللإمام-قلناكما-التقسيم

.33،ص

الأربنهايةفيوالنويري،2،1صالعلوممفتاحفيالسكاكيبهأخذوقد،83صالإيجازنهايةينظر:

،/37.

وينظر:،للسلفهوالتقيمهذاأنالسكاكيذكرفقد،271ص،العلومومفتاح،48صالإيجاز،نهاية:ينظر

وعقلي.لغوي:قسمانالمجازأنالطيبيذكرفقد،712،812ص،والبيانوالبديعالمعانيعلمفيالتبيان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فيمجازاليدكقولنا:بالمجازالمفردةالكلمةوصفناإذا"لائا:فيهقال،لغويالمثبتفي

فكونهاالعلاقةمنبينهالماالنعمةإلىنقلتلكنهاللجارحةالوضعأصلفيأنهاعنينا،النعمة

جرمفلا،وضعيلحكمإزالةالنعمةإلىفإزالتهاوضعيأبلعقليأأمرأليسالجارحةفيحقيقة

.(1)"أيوغلالمجازكان

)مرسلأ(.المرسلالمجازشفىمنأولالسكاكي-؟4

الاختصارفيإلاالجرجانيالقاهرعبدقررهماإلىإضافةمنالكلامهذافيوليس

هذاعلىأطلقمنأؤلمإثاإذالتسميةفيدورهبرزفقدهـ(626)تالسكاكيأما،والتهذيب

أساليبمنالنوعلهذاأمثلةعلىووقوفه(2)(المرسل)المجاز:اسمالمجازأساليبمنالنوع

التيالمتنوعةالأمثلةلكن،التسميةلهذهتعليلأنجدولم،الاستعارةعنبهاقيزهالمجاز)و(،

منمرسلهو!انماواحدةبعلاقةمقيدغيرالمجازهذاأنإلىبالإشارةأشبهكانتذكرها

مفيد،وغيرمفيدنوعينالمرسلجعلأنهإلا،كثيرةعلاقاتبينويدور،الواحدةالعلاقةقيد

هذهفيالمصححةالعلاقةلأن،الوهمفيفوقعالمجاز،هذامعالمفيدةغيرالاستعارةفأدخل

.(4)أضيأالمشابهةالاستعارة

بمسفياتها.تمامأواتضحتالقزوينيعنداستقزتالمجازأقسام-؟5

القزوينيعنداستقرقدواستعارةمرسلإلىالمفردةالكلمةفيالمجازتقسيمأنويبدو

المرسلللمجازأفرد(5)واستعارةمرسل:ضرباناللغويالمجازأندكزأنفبعدهـ(73و)ت

..............................................................................،(6)أصاخمكانآ

(1)

(3)

(5)

)كاه

.322،355ص،البلاغةأسرارفيالجرجانيالقاهرعبدل!مامالكلامهذاوأصل،88صلإيجاز،نهايةا

.أو6ص،العلوممقاح

.731ص،العلوممفتاح

.721ص،العلوممفتاح

.396/2الإيضاح

.397/2الإيضاخ
http://www.al-maktabeh.com
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نإقلنا:وقد،(؟)اهيفيقعالتيالوجوهأوالمجازأساليبمنالنوعهذاعلاقاتبذكرأردفهثم

فبعد،ووضوحهالترتيبحسنمنرأينالماالقزوينيعندفيهالبحثاستقرقدالمرسلالمجاز

نأذكر،(2)إليهوالمنقولمنهالمنقولبينالمشابهةبقيدالمرسلالمجازعنالاستعارةمازأن

بينالعلاقةكانتماوهو:"المرسل:بقولهعرفهثمالقيد،هذامنمرسلالمجازمنالنوعهذا

شأنهامنلأن،النعمةفياستعملتإذاكاليد،التشبيهغيرملابسةلهوضعومافيهاستعملما

علاقاتذكرعلىالكلامعطفثم(ر)"اهبالمقصودإلىتصلومنها،الجارحةعنتصدرأن

المرسل.المجاز

)مرسلأ(.المرسلالمجازلتسميةأخرىعلةذكرالدسوقي-؟6

والقزوينيالسكاكيعندمرسلأالضربهذاتسميةفيالعلةهوالمشابهةقيدكانوإذا

التقييدعنلإرسالهمرسلأشقيئ"إئما:وقالأخرىعلةذكرقدهـ(1115)الدسوقيفإن

واحدةبعلاقةمقئدفإئاالاستعاريالمجازبخلافعلاقاتبينردذبل،مخصوصةبعلاقة

.(4)"المشابهةوهي

من-أطلقبمعنى-أرسلقدالضربهذاأنفيحاعملتحصيلكانت!انالعلةوهذه

كثيرةعلاقاتبينمرددهووإنمامخصوصةواحدةبعلاقةمقيدغيركونهفإن،المشابهةقيد

للتسمية.أخرىعلةتكونأنيصح

صالمجازبخصوإليهمأشرناالذينالعلماءذكرهمازبدةهيالمقدمةفهذهوبعذ:

(5)السكاكيبتقسيمأخذافقدهـ(،34)توالطيبيهـ(686)تمالككابنالبقيةأفا،المرسل

،(،)المرسلالمجازمنالمفيدةغيرالاستعارةغذاحينالسكاكيفيهوهمفيماأيضأووقعا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

بعدها.وما،3و2/9لإيضاحا:ينظر

.2/693لإيضاحا:ينظر

.3و2/7لإيضا!ا

.2و/4الدسوقيحاشية

.812،912ص،والبيانوالبديعالمعانيعلمفيوالتيان،5،60صو،المصباح:ينظر

.2،1ص،العلوممفتاحينظر:
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.(1)الرازيبتقسيمهـ(733)تالنويريوأخذ

والمجازالاستعارةبينالمفردةللمجازاتبيانهفيخلطفقد4،هـ(و)تالعلويأقا

مجازبالواديالماءتسميةإن:(الوادي)سالعبارةفيبقولهالإجماعوخالف،(2)المرسل

معناهعن()الواديلفظنقلتردلم-العلماءكلاممنعليهوقفنافيما-والعربالمفرد،في

إتما(الوادي)سالعبارةمثلفيإتهمبل-الملابسةلأجلولاالمشابهةلأجللا-الحقيقي

الواديلأنمكانيةوالعلاقةعقليهنافالمجاز،الحقيقيفاعلهغيرإلى)سال(الفعلأسندوا

علماءجمهورعليهالذيالمطيردهووهذا،الواديفيالذيالماءهويسيلالذيبل،يسيللا

البلاغة.

مجازأالعقليالمجازغذفينفسهالعلويموقفمن-رأينافي-الوهمهذاجاءؤرئما

الاستعارةفيالعقليالمجازيسلكأنرأىحينماالسكاكيصنعكما،الوهمفيفوقعلغويأ)3(،

العقلي.بالمجازالخاع!الثالثالفصلفيالوهمهذاشتستتتنتوقد(4)بالكناية

المرسل.المجازمنالمتنوعةللعلاقاتجمعهلهيدورتززالزركشي-؟،

يعني-الملابسةمجازشفىإذأيضأالوهمنفسفيوقعفقدهـ(7و1)تالزركشيوأفا

لأن-بعدفيما-خا!نلامنوقعالطنأغلبفيالخطأوهذاعقليآ)5(،مجازأ-المرسلالمجاز

،(")المرسلللمجازبهقثلماوكذلك،(،)صحيحةكانتالعقليللمجازذكرهاالتيالأمثلة

المجازأساليبمنالنوعهذاعلاقاتمنلهجمعفيمايكمنالمرسلالمجازفيدؤزةولغل

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(،)

.3،،3،/7الأربنهاية:ينظر

والسادسة.الئانيةالعلاقة،6،07و/\الطراز:ينظر

.1/67الطراز:ينظر

.581ص،العلوممفتاح:ينظر

.2/652القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.52،852،،2/652القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

بعدها.وما2/852القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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.(1)الكريمالقرآنفيشواهدمنلهاأوردوبما

أمثلتها.معالمرسلالمجازعلاقاتعددإلىآخرجهدأأضافالسيوطي-؟8

علاقاتمنجمعبماآخرجهدأالزركشيعملإلىهـ(و11)تالسيوطيلإماماوأضاف

المجازيةالألوانهذهمنإليهأضافبمااللغويالمجازمنالنوعهذافأثرىالمرسلالمجاز

العزيز)2(.الكتابمنوأمثلتها

المرسل.المجازعلاقاتأشهرذكرالمدني-؟9

المجازفيالعلماءذكرهاالتيالعلاقاتأشهرذكرعلىهـ(أ120)تالمدنيواقتصر

علاقاتمنجمعقدهـ(395)تفارسابنأننذكرأنالمقامهذافييفوتناولا(3)المرسل

فيدكزهاواثماالمرسلللمجازألوانأيذكرهالمأئاإلا،(4)بالقليلليسماالمرسلالمجاز

غزلهتينضبلامعينأهذاعملهكانوقد،ومطيردةالعربكلامفيواردةأساليبأتهاعلىكتابه

الوقوففيموفقةوبدايةكبيرأعملأذكرهاالتيالأمثلةكانتإذشاؤوا،مابعدفيماالعلماءمنه

عملأيضأهنابالذكرويجدربعد،فيماوعلاقاتهالمجازأساليبمنالنوعهذاأمثلةجمععلى

ذكرهاالتيالأقسامهذهكانتفقدالمجاز)5(،أقسامفيهـ(505)تالغزاليحامدأبيالإمام

علماءعندبعدفيماوأشملأدقبشكلوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقاتلجمعالانطلاقبداية

البطليوسيال!ي!يدابنجهدهوآخرمهئمجهدإلىأيضأهناالإشارةوتجدر،المتأخرينالبلاغة

المرسلالمجازعلاقاتإحدىهيالتيالمسببيةالعلاقةمنلونينإبرازهوهوهـ(521)ت

.(،)الأقرببالسببوالتجوزالأبعد،بالسببالتجوز:هما

(1)

(2)

(4)

(6)

.29وإلىبعدهاوما25و/2القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.343صإلى1/427المزهرويظر:بعدها،وما3/011الإتقانينظر:

.10،،1/105،106الربغأنوارينظر:

كلفيالإشارةمعالمرسلالمجازعلاقاتضمنوسنذكرها،الألوانهذهإلىالفصلهذامنسبقفيماأشرنا

.فارسابنعندمكانهاإلىموضع

الغزالي.إلىونسبهاالأقسامهذهلنانقلالذيهوالأثيرابنن!فبعدها،وما،2/88السائرالمثلينظر:

.023ص،لاقتفابا:ينظر
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لأقسامخاصآمكانأأفردفقد،(ـه156)تالزملكانيابنصنعإلىأيضأالإشارةوتجدر

البلاغةعلماءعنداستقرتالتيوأشكالهالمرسلأقساممنعددأفيهذكر،(1)الإفراديالمجاز

التداخلمنشيءوحصل،الأخرىمعوالعلاقاتالألوانهذهمنعددأخلطأنهإلابعد،فيما

المجازمنالنوعهذالأقساممستقلعنوانبإنرادصنعهفإنهذاومع،الأمثلةوفيالتسميةفي

المرسلللمجازجديدةوصورأخرىعلاقاتعلىللوقوفالعلماءمنهاانطلقمهمةخطوةكان

الكريم.القرآنفي

بكتابالمجازأفردفقدهـ(!كا5)تالسلامعبدبنالعزيزعبدالدينعزالإمامأقا

هذاكتابهفيإئهالقولفيهفصخالعزيزالكتابفيالواردةالمجازأنواعفيهشزدمستقل

وقفوماالكريمالقرآنفيالمجازأساليبمنضثلمابكثرةدورهويبرز،(2)(فأوعى)جمع

إشارةدونمنالكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجازوصورلألوانذكرهومنها،عليه

أحيانأيميزكانأثهبدليل،ملازمةمجازأوفحسبمجازأتهاعلىبل،مرسلمجازأتقاإلى

وأالمشابهةمجازالاستعارةي!ضيكانلأته،الكريمالقرآنفيالمجازيةالأنواعهذهبين

ابنأنيؤكد،(4)اللزوممجازأو،الملازمةمجاز:الاستعارةغيريسمميوكونه،(و)التشبيهمجاز

مفردبفصلواتبعهمستقلأ)5(عنوانآاللزوملمجازأفردإئهإذالنوعينبينيمتزكانالسلامعبد

الاستعاراتأنواعلجميعأمثلةتضمنت(6)الكريمالقرآنفيوأنواعهالتشبيهمجازلأمثلةأيضأ

.................................................................................(")التصريحية

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(،)

.201ص،القرآنإعجازعنالكاشفالبرهان:ينظر

ذلك.لهوحق،السلامعبدابنعنعمدحللزركشيالقولفهذا،2/255القرآنعلومفيالبرهانينظر

تحت87وص،والأربعونالرابعالفصل،3،38،85،،وو،2وصالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

الثبيه.مجازأنواع:عنوان

والصفحاتاللزوممجاز:عنوانتحت،والأربعونالثالثالفصل،صوالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

311وص،والخمسونالرابعالنوع211وصعر،الحاديالنوعإلىالأولالنوعمن،38،،80،18،2

العاشر(.)النوعالحياء:صفةضمن141وص،والتونالحاديالنوع411وص،والخمسونالتاسعالنوع

.58،68صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

التثبيه.مجازأنواع:عنوانتحتبعدها،وما،78صالإيجاز،إلىالإثارةكتاب:ينظر

=8ووص،والرابعالثاكالنوعان،8وص،والانيالأولالنوع،،صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:
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القرآنعلومفيالكتبيمضتفيمنهلأ-بحق-كتابهوكانيسميهما،أنغيرمنوالمكنية)1(،

منها،الكثيرفنقلالغزيرةالمادةهذههـ(175)تالجوزيةالقيمابنأخذفقد،(2)عليهوقفنافيما

الخاصةالأمثلةيذكرلمالآخرهوأتهإلا،والتبويبوالتهذيبالترتيبمنبشيءوتناولها

المرسلالمجازمنوالصورالألوانلهذهأفردواثما،مرسلمجازأتهاعلى،المرسلبالمجاز

المجازعمورعلىبالكلاموبدأالمجاز)و(أقسامعنوانضمنكتابهمقدمةفيخاصأمكانأ

.(5)الاستعارةعنمفردبفصلأتبعهثمأولا(4)الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسل

الكريم:القرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

كثيرةوعلاقاتمتنوعةوألوانصورالكريمالقرآنفياللغويالمجازمنالنوعلهذا

منهما:الأولفالنوع،نوعانمنهاالأولىوللعلاقة،متنوعةوبأمثلةعلاقةالثلاثينعلىتربو

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

عر،والثامنعرالسابعالنوعانو6وص،التاسعالحوع39وص،السابعالفوعوأوص،الخاصالنوع=

والعثمرون،والثامنالسابعالفوعان9ووص،والعشرونالسادسالنوع89وصعر،التاسعالنوعو،وص

104وص،والثلاثونوالخاصالرابعالنوعان151وص،والثلاثونوالثالثالحاديالنوعان551وص

111وص،والأربعونالرابعالنوع511وص،لأربعونواالحاديالنوع51،وص،والثلاثونالتاسعالفوع

السادسالنوع151وص،والخمسونوالسابعالسادسالنوعان131وص،والأربعونالسادسالنوع

121وص،والتسعونوالخامىالثالثالنوعان120وص،والسبعونالسابعالنوع171وص،والستون

النوعضمن،12،321،331ووص،المائةبعدوالسابعالثالثالنوع122وص،الماثةبعدالحاديالنوع

المائة.بعدالتاسع

الماثة،بعدالسادسالنوع221وص،والتسعونالسادسالنوع21صهالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

المائة،بعدالتعالنوع،123،124،125،126،127،128،301وص

المئموقالفوائدفيالجوزيةالقيمابنذكرهاالتيالمجازيةوالصوروالأساليبالألوانلأنالكلامهذاقنا

الإتقانفيواليوطيبعدها،وما2/255البرهانفيوالزركشيبعدها،وما1أص،القرآنعلومإلى

غالبأ.ومسمياتهابأمثلتهاالسلامعبدابنعنمنقولةبعدها،وما3/011

.أصه،القرآنعلومإلىالمشوقالفوائد:ينظر

.42صإلى11صمنالقرآنعلومإلىالمشوقالفوائد:ينظر

بعدها.وما34ص،القرآنعلومإلىالمشوقالفوائد:ينظر
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البعض.بصفةالكلبوصفالتجوز:والثاني،الكلعنالجزءأوالبعضبلفظالتجوزبعنوان

تباعأ.وسشدرجهما

علاقتةمرسل)مجازبالبلاغةعلماءعندغيرفتماأو()الجزئية:الأولىالعلاقة

.(الجزئية

بلفظالتجوز:هيأوالكلبهمرادأالجزءأوالبعضلفظإيراد:فالأؤلنوعانوهي

الكريم.القرآنفيلونأعشرسبعةالنوعولهذا.الكلعنالجزءبلفظأو،الكلعنالبعض

فيه:العلماءجهودعنمختصرةتأريخيةنبذةمعوأمثلتهالأولبالنوعالتعريفأولأ:

نأالحقيقةلأنكله،والمرادجريهأوالشيءبعضذكرعلىالكلامفييقتصرأنهو

الكلبهوأريدالجزءأطلقفإذاالجزء،بهمرادأالجزءلفظويطلق،الكلبهمرادآلفظوالكليطقق

قال،بكثرةالكريمالقرآنفيواردوهو،محلهغيرفيالجزءأوالبعضلاستعمالمجازفهذا

كله،يريدونوهمبعفالشيءذكرعلىالاقتصارالعربسنن"ومن:(ـه3و5)تفارسابن

،(؟)"إياهأي812/عمرانآل1(وه!صفنأدته!ويحؤر!م:-ثناؤهجل-قولهالبابهذاومن

.فارسابنق!زهكما()الكلوأراد()التفشدكزفهنا

الزملكانيابنوشفاة،(2)(هئرجباسمالشيء)تسمية:(ـه505)تالغزاليوشقاة

()ر(.الكلعلىالجزء)إطلاق

فأح!نهـ(660)تالسلامعبدبناليرتناولهالمرسلالمجازأساليبمنالنوعوهذا

"التجوز:والثاني،(4)"الكلعنالبعضبلفظ"التجوز:فالأول:وجهينمنتناولهإذغزضهمه

عليهاانطباقآوأكثرالكليةبالعلاقةأليقالأخيراللونهذالكن(5)"البعضبصفةالكلبوصف

(1)

(2)

(3)

(4)

.125،225ص،الصاحبي

الغزالي.إلىالأثيرابننسبهفقد،و2/1السائرالمثلينظر:

.301ص،القرآنإعجازعنالكاشف:ينظر

.6،،66صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.76،68صالإيجاز،إلىالإضارةكتابينظر:
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ومجم!التيالألفاظمعالكلعنبهاعتزالتيالجزءألفاظخلطقدالسلامعبدبنالعزإنإذ

وقدبه،اللائقمكانهفيمنهمانوعكلوضعنالكئنا،الكريمالقرآنفيالبعضبصفهالكلبها

منمستفيدينواستقصائهماالقسمينكلامنالكريمالقرآنفيالواردةالأمثلةشزدفيتوشغنا

العزيز.الكتابفيمنهوردماعلىالوقوففيالعلماءشمثيل

3،هـ(،و)تالقزوينيشضاهفقد،المتأخرينعندالأسلوبهذافيجديدمنوليس

فقد15،هـ()تالجوزيةقتمابنوأمانفسها)؟(،الزملكانيابنبتسميةهـ(743)توالطيبي

(3)والسيوطيالزركشيقغلوكذلك،(2)بتمامهالقسمينفيالسلامعبدبناليرأوزدةماكلتقل

هذهلتناولهمنهماأدقكانعملهأنإلىإضافة،السلامعبدبناليربهقثلماعلىيزيدالمإذ

آياتمنيناسبهماقسمكلفيوضعناأئنالاإ،قليلقبلإليهماأشرنااللذينالقسمينفيالعلاقة

البعضبصفةالكلبؤض!التخؤفيعنيختلفالكلعنالجزءبلفظالتعبيزلأنالعزيزالكتاب

والاختصارالإيجازفيهالتجوزمنالغرضيكونويكاد:الأولبالقسمونبدأ،سنرىماعلى

وأترب.وألطفأبلغوأئهوالخفة

الكريم:القرآنفي()الجزئيةالأولىالعلاقةمنالأولالنوعأمثلة

وأالألفاظوهذه،(4)آنولأولفظأعشرسبعةفيالكريمالقرآنفيواردةالعلاقةوهذه

ماببعضى()الصلاةعنعتزفقدالعزيز،الكتابفيالكلعنبهاعتزالتيالأجزاءهيالألوان

يأتي:وكما(5)المندوباتأوالواجباتمنفيهاشرع

واجباتمنجزءالقياملأنمجازوهو،()الصلاةعن()القيامبلفظةالتجوز:الأولاللون

!قفتقخ:تعالىكقولهالكلعنالبعضأوبالجزءتعبيربهفالتعبيرصفتهاكلولي!الصلاة

آؤلوتؤ!منآلتقوئغلأيحئتقلتجذآبدالهيولآتقص!:و2011النساء/أ(ضعكقئهمطآيفة

(2)

(3)

(4)

.225،ص2/993،والتبيانالإيضاحينظر:

.22،32،24ص،القرآنعلومإلىالمثموقالفوائد:ينظر

.3/111،112والإتقان،269كار،8كار،3/263،264،265،266،7القرآنعلومفيالبرهانينظر:

.!كاصالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.(4)رقمالها!انظر
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تعالى:وقوله.(1)هيفتضقيئأنأحق...و،فيهتقللا:يعني0811اقىبة/أ(فيهتؤمآنآخق

وكذلك،(2)كلذمنأدنىتصفي:يعني012/المزملأ(اللثلثئيمنأدتئتقومتغلآأتلثزتكإن!!

.8321/البقرةا(قجيينيتر!وقوموأ:و21/المزملا(لأقيلا!ئراقلإ!:لىتعاقوله

منجزءالركوعلأنأيضأمجازوهو،()الصلاةعن()الركوعبلفظةالتجوز:الثانياللون

!ؤإذايل:تعالىقولهفيكما،الكلعنبالجزءتعبيرفهوصفتهاكلوليسالصلاةواجبات

لم34/البقرةأ(آلقيميينختجغوأ!وآ:تعالىوقوله814/المرسلاتأ!!تربمقؤئلآآتجفؤاقز

رئبهئم(ؤآغبدوأؤآسئبلاوأآر!ثؤاءامنوأأللأيئ!يأيفا:وقولهالفضقين)و(معضفوا:يعني

341/عمرانآلأ(!آلريهيبمعو(يمئىوآشحرىيرتلئيأفئتنرتير!:وقوله،7،1/الحجا

(زيمعونؤكئمآلربمؤةؤيؤلؤنآلفقؤةيعيمون!آللىين:تعالىقولهوكذلك،الصلاةعنبالركوععبر

!ألتيموئ:تعالىوقوله،(4)التطوععلاةيقمقونأوخاشعونوهم:يعني155المائدة/أ

يعني:2111/التوبةأ(آقئجدوئئوع!زلآأ!تنتحوئآلحيدوئآثفبدوئ

المضقون)5(.

وألق!حؤألعيهعيهنيلظايعينتثتئظقراآنإنزهرؤإشنييل!ؤعهذتآإذ+:تعالىقولهوكذلك

آلمئ!بولر(ؤآلز!جوآئقآلهصبللتهايفيئتتتي!ؤممفر:وقوله2511/البقرةأ(آل!ت!د

كعا!ترلفثم:تعالىوقولهالفضفون)،(،وهموساجدراكعجمعوالسجودفالركعلم62/الحجأ

التعبيرعنقضلآ(")علاتهمكثرةعنإخبارفهولم2و/الفتحأ(ؤرضوناقنألتهفقلأسمخدائثتغون

.الصلاةعنبهما

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.62،ص،الجلالينتفسير:ينظر

.،86ص،الجلالينوتفسير،91/52،35القرآنلأحكامالجامعينهظر:

.أصه،الجلالينوتفسير،66صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.451ص،الجلالينتفسيريظر:

.26،443ص،الجلالينتفسيربالتسلسلينظر:

.(5)رقمالها!انظر

.61/293القرآنلأحكامالجامعينظر:
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منجزءالسجودلأنمجازوهو،()الصلاةعن)السجود(بلفظةالتجوز:الئالثاللون

السجودلفظمروقدمجازأ،الكلعنبالجزءتعبيرفهوصفتهاكلوليسالصلاةواجبات

!ل!صحدوأ:تعالىقولهفمنها،هناكيذكرلمماوندرج،السابقةالآياتفيعنهابهمعبرأ

آلئرءايخز!ئئلون:وقولهضقوا)؟(فإذايعني1102النساء/أ(ؤرآبحتمققم!نوأمن

عنهامنهيئالتلاوةلأن(2)يضفونوهم:يعني3111/عمرانآلأ!هيسخدونآلليوممتمةاتإ

(ته،قآشبذآللي!ؤيمنى:وقوله،(و)هنعنهيبماالمدحتضخفلاالحقيقيالسجودفي

اللهمنواقترب)عسل:يعني11و/العلق1(8ؤآقتربؤأشحذ!:تعالىوقوله،لم26/الإنسان9

النوافل)ضل:أي،لم40أق/(!يألئمبورؤآدترقس!تخهآلليؤين!:تعالىوقوله،(4)(بطاعته

،314/القلمأ(6)(نو!يشآف!بورؤئماذيذغؤن!ؤقذكألؤأ:تعالىوقوله،(5)(الفرائضعقبالمسنونة

ئمأقاوأجدسا:يعنيأومر/لزا1(لأخرةآرمخذتغاوقآائثاجدصلتليآاتآةءقستممؤآقن!:وقوله

يعني:198الحجر/ا(!آفتجدينقنكنزئكبحخدفتئتخ!:تعالىوقوله،(")الصلاةفي

(و)(!آلشئعدينلتوتقفبك!تقوصنآلذىيرلبث!:تعالىقولهوكذلك،(8)المقمفينمنوكن

461/الفرقانأ!!موقئتالرئهزيمخداؤآللإيهنيييتوئ!:وقوله،812،9112الشعراء/ا

.(15)(الليليضفون)قائمينبمعنى

،7،،22/والآيتان،عمرانآلسورةمن43/والآية،البقرةسورةمن125/الآيةوأما

)1(ينظر

)2(ينظر

)3(ينظر

)4(انظر

)5(ينظر

)كاأينظر

)،(ينظر

)8(ينظر

)9(ينظر

)51(ينظر

.521ص،الجلالينتفسير

.86،805ص،الجلالينتفسيهربالتسلسل

.22ص،المشوقالفوائدفيالجوزيةالقيمابنعنهوأخذه،66صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب

.(2)تمرلهاث!

.86وص،الجلالينتفسيهر

.الصلاةبهالمقمودأنالقرطبينقلفقد،1/125،القرآنلأحكامالجامع

كا.80ص،الجلالينتفسيهر

.153ص،الجلالينتفسيهر

.4و8ص،الجلالينتفسير

.384ص،الجلالينتفسير
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النوعفيذكرهاتمفقدالقلمسورةمن،43/الآية،قسورةمن،40/والآية،الحجسورةمن

هنا.هاالآياتكتابةلإعادةحاجةفلاالصلاةعنبهاالمتخؤزالركوعلألفاظالمتضمنالثاني

منجز!القرآنقراءةلأنمجازوهو)الصلاة(،عن()القرآنبلفظةالتجوز:الرابعاللون

آلفبز!ا!وقؤالعزيز:الكتابفيموضعينفيوردوقدصفتها،كلوليسالصلاةواجبات

مذهبعلىالموضعينفي،(؟)الصبحصلاة:يعنيا87لإسراء/ا1(م!ئهودا%آلفخركاانفزإبئ

فيه.شاهدفلاالحقيقةعلىحيئفإنالتفسير،هذاإلىذهبمن

منجزءالتسبيحلأنمجازوهو)الصلاة(،عن()التسبيحبلفظةالتجوز:الخامساللون

لم63النور/أ(بآئغدؤوآلأصحاوتهرييها!يصمتح:تعالىكقوله،صفتهاكلوليسالصلاةواجبات

،114النور/أ(ؤالأزضىآلمثضلئنيبنتهحي!مميآتزترآدآلئة!:تعالىوقوله،(2)(له)ئضقي:يعني

لفظفيهااستغيئالآيةلأن()و(،صلاةالتسبيح)ومن)يتتح(:لفظتفسيرفيالسيوطيقال

يختلفالعاقلغيرتسبيحأنذلكعلىفانبنى،غيرهعلىالعاقلقغقصتللعاقلالذي)قن(

لمعنىمتضقنفهو،الصلاةفعلتعديةباللاممعدىالتسبيحفعلكانوتفا،العاقلتسبيحعن

.(هل)يضقي

يعني:141/عمرانآلأ(وآلالتخرئيث!خلآبوسهميخحثير!ؤآذبمرزتك:تعالىوقوله

آلمثتئيي!ؤقئلغرويماجئ!لطقئلرئب!بحتد!وسصبتخ:سبحانهوقوله،(4)(وأوائقهالنهارأواخر)ضل

بهمعبرأمرتين()شتخلفعلاورد،0311أطه/(تليضقلغفكآلئهارؤآقئاتف!نت!خآلليةانآي!مق

ساعاتومنالعصر،وصلاةالصبحصلاةزتكبحمدمتقتسأ"وضل،:والمعنىالصلاةعن

صلأي(الليل)آناءعلىعطفالنهار:وأطرافوالعشاء،المغربقضليعنيق!بخالليل

الثاني،النصفوطرفالأولالنصفطرففهوالشمسبزواليدخلالظهروقتلأنالظهر،

.(5)"الثوابمنتعطىبماترضىلغفك

(1)

(2)

(4)

(5)

.183ص،الجلالينتفسير:

.كاه9ص،الجلالينتفسير:

.74صه،الجلالينتفسير:

.،4ص،الجلالينتفير:

قليل.بتصرفأخذناه425ص،الجلالينتفسير:
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551أغانر/(نت!يقيآثعثتنؤآريلثبجخووسميخ!ؤآشتغفزيذئيف:تعالىوتوله

الصلواتعلىوالإبكار()العشيالجمعلفظواشتمل،-ربكبحمدمتلبسآ-وضل:يعني

الكل.عنالجزءبلفظفعبر،(1)الخمسالصلواتزتكبحمدمتقبسأ-ضل:فمعناهالخمس

آلتلي!ومقآئغروبوقتلآلمثئغ!سطلوجتجلرئين!خو!وسمتح:تعالىقولهومثله

وصلاتي،الصبحعملاة-حامدأ-ؤضل:يعني،لم3،40وأق/(!آلشبو2ؤآدترقس!بتخه

النوافلبهيعنيالسجودوأدبار،العشاءينصل:يعنيفسبحه،الليلومنوالعصر،الظهر

،الصلاةواجباتأحدالتسبيحلأنالكلعنالحرءبلفظقعتز،(2)الفرائضعقبالمسنونة

.معلومهوكماصفتهاكلوليس

ف!تخهألليؤين!تقومجسزيذبجتيؤلمميخبآغينآتإتلئكترري!صزبضآؤ!:لىتعاقولهوأفا

وحمله،الحقيقةعلىمحمولمرتينالواردفالتسبيح14و،48الطور/أ،دترأقحوير!(

الأوقاتفيالصلاةعنبهقعتز،الكلعنبالحرءالتعبيروهوالمجاز)و(،علىالعلماءبعض

.المذكورة

يعني:لم26/الإنسان1(قييلآ!نلاتةهـؤس!يضهقآشخذآللي!ؤيمنى:تعالىوقوله

يعني:111/أمريم(ؤغ!ثصتاشتتطوألكركلآنلتينإ!قآؤحئ:تعالىوقوله،(4)الليلفيالتطوعصل

تضبحون!ؤجين!ولتجتآدتهق!تخن!:تعالىوقولهوأوايخزة)5(،النهارأوائلضقوا

ضفوا:معناه71،811/الرومأ(!تالهرونؤجينؤغيث!ياؤآلأرضيىآلتمنؤلمحضفيآئحخلاؤتة

الفجر،علاة(تصبحون)وحينوالعشاء،المغرب،صلاتانوفيه-المساءفيتدخلونحين

عنالبعضبلفظغتزأنفحصلالظهر)،(،صلاة(تظهرون)وحينالعصرصلاة)وعشيآ(،

الكل.

(1)

(5)

(6)

قليل.كابتصرف25ص،الجلالينتفسير:

.968ص،الجلالينوتفسير،!كا،1/24،25،القرآنلأحكامالجمع:

.96،ص،الجلالينوتفسير،80،18،،و،،1/8،القرآنلأحكامالجامع:

.،،6ص،الجلالينوتفسير،1/501والقرآنلأحكامالجامع:

.304ص،الجلالينتفمير:

.653ص،الجلالينوتفشر،41/41القرآنلأحكامالجامع:
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أجزاءمنجزءالذكرلأنمجازوهو،()الصلاةعن)الذكر(بلفظةالتجوز:السادساللون

يتلفظماكلغذذناإذالأثنا،الكلعنبالجزءتعبيرعنهابهفالتعبيرصفتهاكلوليسالصلاة

الوسطىوالجلسةوالسجودينمنهوالرفعوالركوعوالإحرامالوقوففإندكرأالصلاةفيبه

فيوهو،الجانبهذامنمجازالصلاةعنبهفالتعبيرالذكر،غيرأخرىصفاتوالأخيرة

ئتتيلأ!(إتهؤتتلرئكبميرآشم!وآ:تعالىقولهمنها،مواضعثلاثةفيواردتعالىاللهكتاب

زيك!ؤآدلإآشم:تعالىوقوله،(1)العلمأهلبعضقولعلى،يزتكضل:يعنيلم8/المزملأ

الصبح،صلاةأولهففي،وآيخزةالنهارأؤذيزتك"ضل:أي512/لإنسانا1(!حبؤآكحيلأبكركل

قاكماعلخ!مآدتةآمنيئقأدنخروأ!فاذآ:تعالىوقوله،(والعصر"اليالظهرصلاةآخرهوفي

غفقكم)3(.كماققحلواأمنتمفإذا:معناه،312و/البقرةأتغلمو%!!تيهونوأثتم

الاستغفارلأنأيضآمجازوهو،()الصلاةعن)الاستغفار(بلفظةالتجوز:السابعاللون

الكل.عنبالجزءتعبيرعنهابهفالتعبيرمجمقيها،للوليسالصلاةمندوباتمنجرء

!ؤبآلأيايىلتم:تعالىقولههوالعزيزالكتابمنواحدموضعفيواردالمجازوهذا

.(4)العلمأهلذكرةماعلى،الصلاةعنبهعتز،لم81/الذارياتاقتتغعرون!(

الوجهكلليسالذقنلأنمجازفهو،()الوجهعن()الذقنبلفظةالتجوز:الثامناللون

وهذا،الجانبهذامنمجازفهو،الكلعنالبعضأوبالجزءتعبيربهوالتعبيربعضهوإتما

تانيللأغقيهتمتحزو!يتلى:!اداتعالىقولهمنها،موضعينفيالعزيزالكتابفيواردالمجاز

يأ11هوالإسراء/أ(تخكوئدئآنيلة1ومجزون!:تعالىوقوله1107الإسراء/1(س!خذا

.(6)الحقيقةعلىبعفهموخققه،(5)الوجوه

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.91/43القرآنلأحكامالجامعينظر:

.،76ص،الجلالينوتفير،91/501القرآنلأحكامالجامعينظر:

المعنى.بهذا،25ص،الجلالينوتفمير،6،صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

القرآنعلومفيوالبرهان،22القرآنعلومإلىالمشوقوالفوائد،67الإيجازإلىالإشارةكتابينظر:

266/2.

.(4)متر!اهلاانظر

معين.إلىنسبةدونمن6،صالإيجاز،إلىالإفارةكتاب:ينظر
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واحدجزءالرقبةلأنمجازوهو،()الجملةعن)الزقتة(بلفظةالتجوز:التاسعاللون

واردالنوعوهذا،الكلعنبالبعضىأوبالجزءتعبيرعنهبهافالتعبير،الجسمأجزاءمن

وا2النساء/أ(ضؤمنؤ!فتخريررقمؤ:تعالىقولهومنهمواضعتسعةفيالعزيزالكتابفي

-النساءآيةفيمراتثلاث-بالرقبةعبروأ2النساء/أ(قؤيخؤ!وتحريررقبؤ:وقوله

!آؤتخرليرزقتؤ(:تعالىقولهوكذلك،(؟)مؤمنهت!قهمجتقفعليهومعناةالشخصجملةعن

!وقآ:و13/المجادلةأ(!قتخيريررقتؤ:أيضأومثله،(2)مؤمنهت!قهمجتقيعني18و/المائدةأ

يممهءئيآئمال!وءاق:لىتعاقولهأيضأومنه،21،311لبلد/اأ(!رقتؤ"فكأثمق!ةمارنكآ

وقوله:7711/البقرةأ!هوآلزقابؤثقوآلمتصآليينآل!تتبيليؤآبقؤآلتمتميهينؤآلتئتئآئقربثدوى

وفوآتقيربجينألزقالبؤفيفلوبهتمؤآلمؤلفؤعلتهاوألعملدلمم!نكينوآلففقر%آلقخدقتإتما!

الشخص!،بهاويقضدزقتهتجفعالآيتينفيفالزقابلم60التوبة/أ!آلشبيليوآتقآدئؤئئصبيلي

.(ر)والمكاتبةالأسرمنفيههممفاوالمكاتبينالأسرىمجتق:اليرقابقكومعنى

ومجقمت"وتقا:السيوطيقال14الشعراء/أ(!خصحيينقاآغتقهتم!قطقت:أيضأومنه

العقلاء")4(.جمعمنهالصفةجمذتيلأربابها،هوالذيبالخضوعالأعناق

المرسلالمجازأساليبمنوهو،()الجملةعن()اليدينبلفظةالتجوزالعاشر:اللون

بالجزءتعبيرالشخصجملةعنفالتعبيرعماحبهما،والمرادالكلامفيتذكراليدينلأن

موضعأ،عشرخمسةفيالعزيزالكتابفيواردالكلبهأريذالذيالجزءوهذا،الكلعن

ولاتفقوأ!:وقولهأو5/لبقرةاأ(آيتنيهثمقذشةبماأبذأتضتتؤة!ؤلن:لىتعاقوله:فأولها

الآية:فيللأيديتفسيرأ-قولهالمبردعنالقرطبينقلفقد،11و5/البقرةأ(آلهفكزإلىبآيذفي

.(5)(الكلعنبالبعضقغحز،بأنفسكم:أي،)بأيديكم

(1)

(2)

(3)

(4)

.231ص،الجلالينتفسير:ينظر

.!كا1صر،الجلالينتفسير:ينظر

المعنى.بهذا3،852صه،الجلالينتفسير:ينظر

الجلالين،وتفسير،22ص،القرآنعلومإلىالمشوقوالفوائد،6،صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.485ص

=،مثله4صه،الجلالينوتفسير،2/642القرآنعلومفيالبرهان:وينظر،،2/36القرآنلأحكامالجامع(5)
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القخقي:قال،1182/عمرانآلا(آتديكئملماقذمتدلك!:تعالىقولهوكذلك

ومثلهقذمتم)2(،بما:والمعنى،(1)(اهبتراؤلالأفعالأكثرلأنالإنسانعن-بالأيدي-)عئز

وقوله:162النساء/أ(آيذيهخلمحماقذضتشصيي!ةآ!بتهمإذآفيهيف!:تعالىقوله

آطتوؤمن!:وقوله151/نفاللأا1(!للعتيولئم!بطقصآدئةوآلتي!ئمآيزقذدتبمانكد!

(يداكقذممت!بما:وقوله،715/الكهفأ(لداةقذمتقاولييىعثهارثهءقآغرف!لاتنتيذيمريحتن

.(و)"امهبتزاولالأفعالأكثرلأنغيرهمادونبهماعنهعبر،"قدمته:أيلم51/الحجأ

آتلهمئقتتؤلأققولوأقشاآئذيالئمقذممتبماشصحيصةءمتصيمهمآن!ؤتؤلأ:تعالىقولهوكذلك

تصهـتهتم!وإن:وقوله14،/القصصأ(!آئمؤيخينصنىؤنكوئءايئكقتتبعرسمولااثت!ا

آلتزوآتجخربمافيظهرآتفم!صاد!:وقوله،631/الرومأ(تقنطونممتمإذاآثديهئمقذقتبمالمصتتما

آتديكؤ(كصمتفبماشصصي!ؤيمنآضئم!مومآ!:وقوله114/الرومأ(آلتا!يى%قدىك!بث

.(4)"اهبتزوالالأفعالأكثرلأنبالأيديوعبر،الذنوبمنكسبتم"بما:يعنيا30/الشورىأ

لم48/الشورىأالأف!ئنكفور(فانآيذيهئمقذمتلماسيثتماتصخبهتمن4!:قولهأيضأومثله

!ؤلا:تعالىقولهوكذلك،(5)"اهبتراؤلالأفعالأكئرلأنبالأيديوعتزقذموة،)بما:أي

ماتتزأتنظر!تؤقى:وقوله،1،/لجمعةاأ!!هولظييينبآغلمئمؤألثةلمجهرإفيقذممتبماآتتمااشضتؤته7

،11المسد/أ(ثهبآريدا!تضت:وقوله،لم04النبأ/أ(ترئاتئتنيبهتآثكالهروتقولمتداةقذمت

ليرميحجرآأخذ-يرويفيما-لأتة،يداةققكت:والمعنى،الهلاك:"التباب:الزمخشريقال

.(")"جملتههلاكوالمراد،هالكتينيداهجيلتأو،كقهققكيعني،وتب-!ية-اللهرسولبه

(2)

(6)

.76صالإيجاز،إلىالإشارةكتابويظر:=

.89ص،الجلالينتفير:ينظر

.3/111الإتقان:ينظر

.044ص،الجلالينتفسير:ينظر

.346ص،الجلالينتفسير:ينظر

.546ص،الجلالينتفسير:ينظر

.5،692،/4الكشاف
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يكونماأكثرالعمللأنبالتباباليدين"خضق:-أيضأالآيةعلىتعقيبآ-القرطبيوقال

قالكماباليدالنفسعنيغتروقد،نفسه:باليدينالمرادوقيلهو،وجزخ!يترتاأيبهما،

قعتز،العربكلاممهيعوهذا،ك!فت:أي،511/الحجأ(يداكقذمثبمادنك!:تعالى

.(1)"كلهعنالشيءيعض

الأفعالأكثرلأنمجازآباليدينعنهاوعتز،جملظأي،لهبأبييداتبت":السيوطيوقال

.(2)"امهبتزاول

الكل،بهاوالمرادجزءآإطلاقهماحال()اليدينلفظمنالعزيزالكتابفيوردماكلفهذا

.الصفاتآياتذلكمنمتئنين

)العاشر(اللونهذامنظاهرهامرسلةمجازاتعلىتشتملآياتستهناك:ملاحظة

أقربالكنايةعلىخفقهالكن)الجملة(عن-اليدين-بلفظ)التجوزوهوذكرةقزالذي

المرسل.المجازعلىخفيهامن

17والبقرة/أ(بآيدبمئمآثكئئبيكئبونلقدينقؤئل!:تعالىقوله:الأولىفالآية

خلافآ-الشخصجملةعنباليدينالتعبيروهو،قذمناةالذيالمجازمنالنوعهذامنفليس

،الأشخاصعلىيحملكانوإنوالمعنى،حقيقةالكتابةباشرتالأيديلأنللزركشي)و(-،

أيديهممباشرةعلىالتأكيدأرادلائه،وأبلغأدقالقرآنتعبيرلكنكتبوا(،ممالهم)فويل:يعني

على(أيديهم)كتبتالقرآنعبارةفحملكتبوا،ممالهمفويل:يقولأنفقطوليسللكتابةهم

.المجازيالمعنىإلىبالإضافةالكنايةفيمرادةالحقيقةلأنأبلغالكناية

آلركوةؤةالهؤأألضقؤةؤإقيمو(\يديكغقئمكفوآييلآلدينإلىآلزتر!:تعالىقوله:الئانيةلآيةوا

حيئإن7،1النساء/أ(خشتةآسثذآؤآلترآل!اس!كخمئتةمخ!تثؤنيمتهخقييقإذاآتفتالمغقهمققاك!مي

قتالعنكفوا:والمعنى،النوعهذامنعفالآيةالأشخاجملةعلى()الأيديلفظمنالمراد

(1)

(2)

(3)

.2كاو،20/235القرآنلأحكامالجامع

.418ص،الجلالينتفسير

.الأشخاصجملةالآيةفيبالأيديالمرادالزركيذهبفقد،2/526القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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نريقألأن-لهمالكفارأذىعلىوالردالبأس"علىالأيديلفظمنالمرادحيئ!انالكفار،

منيكونوالمجازسبب،هنافالأيدي،(1)"-لهمالكفارأذىبسببذلكطلبواالصحابةمن

الرسوللأنالكفارأذىعلىواصبروابأسكمكفواوالمعنى،المسبب!ارادةالسببذكرباب

قولهأنعندناوالمختار،(2)المنورةالمدينةإلىتحولهبعدإلابالقتاليؤمرلم-ه!"-محمدأ

لآية:اهذهنزولأسبابفيرويقدلأنهالكفار،قتالبعدمالأمرعنكنايةأيلإيكخ(!كفوأ:تعالى

اللهرسولياويقولونكثيرأ،أذئالمشركينمنيلقونكانوا-!يخييه-النبيأعححابمننفرأ"أن

رسولهاجرقلضا،بقتالهمأؤمرلمفإنيعنهمأيديكملفوا:لهمفيقولهؤلاء،قتالفيلناإئذن

اللهفأنزل،عليهموشقبعضهمكيرقاالمشركينبقتالتعالىاللهوأمرهمالمدينةإلى-!عيرر-الله

منأوفقالكنايةعلى!كفوأ\يلإيكئم(:الآيةمعنىحمليكونولذلك،(3)"الآيةهذه-تعالى

تذة()مذولفظبقتل!هتمأئةفالمعنىفلانأ،ليقتلتدهفلانقذ:نقوللاتناسبق،ماعلىحمله

)ك!وعبارة،ذلكتركأتهفالمعنى،فلانقتلعنتذةفلان!ك:قلنا!اذا،قتقهإرادتهعنكناية

تديإلكبتاسصوأئأقآلسقنلنىتدكإكتط!متلين!:تعالىقولهوعليه،الفعلتركعنكناية(يذة

المعنى.بهذا،812/المائدةأ(لمحتماقنتك

تغتزلوكؤويفقوألمثي!"آلشثملتمن!ف!:تعالىقولهكذلكالكنايةعلىويحمل:الثالثةوالآية

أيديهم()يكفوافعبارة،119النساء/أ(ثققتموممتمحتثوآفئلوالئمفخذوممتم!سآيؤوئيهقوآ

-الأيدي-السببذكربهيرادأنيصحولا،القتالتركعنكنايةفهو،قتالكميتركوايعني

لأنالكلبهيرادالذيالجزءعلىحملهيصحلاكما،-القتالأوالحرب-المسببوإرادة

.معلومهوكما،التركيبفيوليسالمفردةاللفظةفييكونالمرسلالمجازفيالتجوز

هتمإدغتختمآدتؤيغممتآذكروأامنوأةآلديمتتةثها!:تعالىقوله:الرابعةالآية

إليكم)يبسطوا:فعبارة111/المائدةأ(تهؤعنحتمآيزفيه!آيدقهرإثضكخش!الوأ\نقؤم

أذاهمقتغ:معناها(عنكمأيديهم)فكفوعبارة،للقتالوتوثبهماستعدادهمعنكناية(أيديهم

(1)

(2)

(3)

السبب.هذاالمحليذكرفقد،221ص،الجلالينتفسيرينظر:

بعدكانالمشركينبقتالايلأمرأنالعلماءعننقلأالقرطبيذكرفقد،5/281القرآنلأحكامالجامعينظر:

المدينة.إلىالهجرة

المعنى.بنفس5/128القرآنلأحكاموالجامع،231،241ص،النزولأسبابينظر:
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فهوباليد،إلاغالبأيحصلانلاوالشزالأذىلأن،(؟)مكبأرادوامفاوعقحقكمعنكموشزهم

بلصاحبها،عنبمعزلتفعلالتيهيليست)اليد(ولكن،المسبب!ارادةالسببذكربابمن

.(الأيدي)كفوكذلككناية(الأيدي)بسطفاليدصاحبمنيحصلالقصد

آنبغديهتمتهةبصظننعتهمؤآيزيكتمغنكتمآيديهتمم!ؤلؤآلذىكف:تعالىقوله:الخامسةلآيةا

الجملتينكلافيالمسبب!ارادةالسببذكرعلىالمعنىحيئأن412/الفتحأ!لخالزآطفركتم

عنهم،أذاكموك!عنكمأذاهم!ك:أي(عنهمأيديكمو)كف(عنكمأيديهم)كف:الآيةفي

وكقكمعنكمكقهمالذي)هومعنىعلىخفلهأمكن!انالسببيةعلاقتهمرسلمجازفالآية

بهيذوأليالجزءذيمزإذالجزئيةعلاقتهمرسلمجازأعني-النوعهذامنمجازيفالتعبير(عنهم

.أقوىالكنايةعلىحملهلكنالكل

(ءو!ت!لآب!هتت!مهلآوآيذيهتمإلييهئموبثمئطوأاغدآثكتميكولؤأ!انشعفوكتم:تعالىقوله:لسادسةالآيةا

ذلك،عنكنايةفهووالضرببالقتليمدونهايعني(أيديهمإليكم)يبسطوا12الممتحنة/ا

لفظةمعتختلطلاأنلأجلإليهاوالإشارةأعلاهفيالمذكورةت!لاالآياتعلىالتعليقآثرنا

الكل.بهيرادجزءهوالذي()الأيدي

تعبيرلأتهكسابقهمجازوهو،(2)()الجملةعن()اليمينبلفظةالتجوزعثر:الحادياللون

خقغق!ق!:تعالىقوله:أولهاموضعأعشرستةالعزيزالكتابفيمفوردوقد،الكلعنبالجزء

جمع()أيمانكملفظلأن،ملكتمماأو:معناه13النساء/أ(آيضئكخشلكتماآؤقؤغدةئعلىلوأآلأ

هوالحقيقيالمالك!انما،الحقيقةعلىشيئأتملكلااليمينلأن،واضحوهذااليمنىلليد

وآثمخضتئت!!:تعالىقولهفمنه.الآياتبقيةفيالمجازيجريهذاوعلى،اليمينصاحب

ذوات:أيالمحصناتعليكم"وحزقت:معناه412النساء/أ(مت!يآمثكتمالأإلم!تيلآين

بالسبي،الإماءمنققكتمماإلالا،أوكنمسلماتأزواجهنمفارقةقبلتنكحوهنأنالأزواج

(1)

(2)

.341ص،الجلالينتفسير:ينظر

الكل،عنبهعبرالذيالجزءهذابإيرادالسلامعبدابنانفردفقد،67صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.32ص،المشوقالفوائدفيالجوزيةالقيمابنعفهونقله
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الاستبراء")1(.بعدالحربدارفيأزواجلهنكانوإنوطؤهنفلكم

تاقينآثمؤلمحتمتىألمخصتت!ئيخعحآنظؤلامبهخئتمتتطغلتمومن!:تعالىوقوله

الحرائر،تئيهخأنيستطعلمومن:يعني،512النساء/أ(آتمؤلمحنصتقنقتصيكمآثخنكمملكت

ت!قع!وآلزيمن:تعالىوقوله.(2)المؤمناتالفتياتمنيملكهما:أي،يمينهملكتمامنفينكح

فالمعنى:اليد،وهي)يمين(جمع)أيمانكم(،133النساء/أ(ئالهؤممئمئعيتهخحمئ!فتآ

وهذا،الميراثمنحظوظهمفآتوهموالإرثالنصرةعلىالجاهليةفيعاهدتموهم"والذين

ئعقدلافاليمين.(3)"أ،5/الأنفال1(ب!غمونآؤكتغضهتمآلأزحاير!ؤأؤلوأ:بقولهمنسوخالحكم

هيإنماطرفينبينالمعاهدةأووالمحالفة،اليمينصاحبهوالمحالفاتيعقدالذيوإئما

باليدعليهاالتوقيعيتممعاهداتحينذاكلديهمتكنولمدخل،فيهلليدوليسعليهيتفققول

غلت!بباليدتزاولالأعمالأكثركانتلمالكن،ووقعتكتبتاليمينإنيقالأنيمكنحتى

علىالميثاقالطرفانويأخذبالمعاهداتينطقالذيهواللسان:الآيةهذهففيغيرها،علىاليد

علىطرفانبهاويتحالفباللسانبهاينطقالأحلافتكونوقدباليد.لابهأحدهمامنذلك

توثيقأ-بالأيديالمصافحةثبهماوهو-الطرفينبينالأيديبتقابضالكلاميختمئمذلك

الآيةتفسيرويكون،الحلفعقدفيدخللليدفيكون،باللسانعليهاتفقاالذيللعهدوتتميمآ

لأئهالجزئيةعلاقفمرسلمجازوهواليمنىلليدجمعالأيمانبأن(آتئن!ئم!عقدث

والفموالسمعكالبصر-الأعضاءبقيةعلىاليدوغلبتالأشخاصجملةعنبالأيمانغتز

باليد.تزاولالأعمالغالبيةلأن-والفرجوالرجلواللسان

الشاعر:قولوهوآخرأثروهناك

ضن!ث!يممجطزبينهئمودفوا

الذيالعطرفيهوضعإناءفيالرماحرؤوسبغمسهمرجالهاتحالفالتيالقبيلةفي

يميننغقدأوق!يمبمثابة-العطرهذافيتغضزفخةزجليكلفكان)منشم(المرأةعشعته

اليمينأنوهوالمعنىهذامنشيءالآيةفيربمانقول.الموتحتىالتناصرفيالمضيئعلى

(1)

(2)

(3)

.801ص،لجلاليناتفسير:ينظر

.801ص،لجلاليناتفسير:ينظر

.11هص،الجلالينتفميرينظر:
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طرفينبينماأمرعلىوالميثاقالعقدبمثابةذلكفيكونالعطرفيوتغمسهالرمحتحمل

اليمينبذكرذلكعلىوعزمغعقدتم:أي(آتنن!ئم!عقدت:القولفيصحأكثر،أو

اللطيفةالبليغةالمجازاتمنوهذاقلنا،كماالكلعنبالجزءتعبيرآمجازأصاحبها!ارادة

وآلخئئأئقربىوبذى!وبأئؤيدكزإخئنا:تعالىقولهوكذلك،الكريمالقرآنتضمنهاالتي

ضلكتومايليب!ئ!لآوآبقيآتح!مبوآلضاحبأئحنمبوآتجايىآئقزبتدىؤأتجايىوآنممص!يهير

ومثلهالأليقاء()1(.منملكتمما!الىهؤلاءإلى)وأخي!ئوامعناه136النساء/اآئننكخ"(

"فما:معناهلم،1/النحلأ(إتخنهثمت!لمماغلىرزيهزبرآدىفصلؤاآلدق!!قضا:تعالىقوله

،(2)"مماليكهموبينبينهمشركةوغيرهالأموالامن-سبحانه-اللهززقهممابجاعليالموالي

لأنبهاعبروقدعماحبها،حقيقةالمالكبلشخصأتملكلالأتهاصاحبهاعنباليمينفعبر

باليد،وليسبالعقلوتدبيرأتضزفأتتطقبالعبيدأوالأرفاءومفكبهاتراؤلالأعمالأكئر

عنبهاوتحوزكثيرةمواضعفيغيرهاعلىغلبتباليديجريالتصرفأكثركانلماولكن

الجملة.

ملكثقاآؤالأعكآروجهتم!خفظونلمروجالئمممتموآلذين!:تعالىقولهأيفسآومثله

فإنهم،السراريمنملكواماأو":معناه5،61/المؤمنونأ(!قلوميئغتنف!نهيت!إثننهتم

إلأمانمهرمتهاوئيصربقزينتهنئيلذ!يالؤ!:تعالىوقولهإتيانهن")و(فيملومينغير

آؤبعوتيالنىةالاءآؤةابآبالنئآؤلبعوتيهنئإلأيربتتهقيحذيمنىؤلاج!وبمنقئلخميرهبن

ضلكثقا؟ؤين!ابهنآؤآخؤيالنآؤلبئإصيهنىآؤبيئإخؤيهق\ؤص!هي!توعل1ؤآشاأشآبهنى

فضولفيالتابعينأوالعبيدمنققكنما:(أيمانهن)ققكتبفالمراد113النور/أ!آئمنهن

خترآ(فيهتمغلتتتمإنقكالوممتمأتمئكئمملكثمخاآئكنئبيتعون!وآلذين:تعالىوقوله،(4)الطعام

فعبرفكاتبوهم")5(والإماءالعبيدمنملكتممماالمكاتبةيبتغون"والذين:معناه133النور/ا

(1)

(2)

(3)

(4)

بتصرت.111ص،الجلالينتفسير:

.تصرفو16ص،الجلالينتفشر:

.54ص،الجلالينتفسيهر:

.64،ص،الجلالينتفسير:

.864ص،الجلالينتفير:
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إنخنكرمقكتآلذين:اقؤاييمئئذنكمالدبيآيخها!:تعالىوقولهمجازأ،صاحبهاعنساليمين

العبيدمنملكغالذين"ليستأذنكم:يعني158النور/أقرلهز(ثنثمبئالحالتملرقلغؤاوآلذيئ

النساء")1(.أمروغزفواالأحرار،منالحفتميبلغوالموالذينوالإماء،

لثهر!آة!مآيخنكممثكتقافنلكمهلأنفصكتميمنقثة9لكم!رب!:تعالىقولهومثله

"جعل:المعنى128/الرومأ(غك!فنأمخافوتهئمكحيقت!تمشؤآعييهقآشررزفتختمقافى

رزقناكمفيمالكمشركاءمنمماليككممنلكمهل:وهوأنفسكممنمئلأالمشركونأيهالكم

والاستفهامالأحرار؟،منأمثالكمكخيفتكمتخافونهمسواءفيهوهمفأنتموغيرهالأموالامن

بعضتجعلونفكيف،رزقناكمفيمالكمبشركاءعندكمالذينمماليككمليس:ومعناه،للنفي

.(2)"!!!؟لهشركاءاللهمماليك

وماأجورالنئةاتتتآلنئآزلهتجكلكآخققتاإتآآلتبئتآئها!:تعالىقولهأيضأومثله

آليتاللاتيأزواجكلك"أحللنا:معناه150/الأحزاب1(آدئههـلخت!صأقآءمخآيمينكملكت

تتذذآنؤلأتغديمنآليتآ4تكتحللأ!:ومثلهالكفار")و(.منبالسبيملكتهنواللاتيمهورهن

منملكتما)إلا:يعنيلم52/الأحزابأ(قلكعتتاإلأح!نهنؤثؤآغحص!جر!ح!ئآبحبنبهن

ةابإيهقنيغقتهن!لاجناح:تعالىقولهوكذلك.واضحوهذاالجملةعنباليمينوعبرالإماء()4(

آتمتهن(ت!لتماؤلآينآبهقؤلاآخؤيهنآشةؤلأأتتقريخؤيخنؤلأإصيخقؤلأآتآبهنؤلأ

والعبيدالإماءمنمقكنوماالموصوفينمنذكرمافيعليهنجناحلا":معناه515/الأحزابأ

عنبالجزءتعبيرأمجازأ،الجملةعنباليمينوعبر(5)"حجابغيرمنويكقموهنتزؤهنصأن

فياليمينوغلبتصاحبها،هويملكالذيوإثماالحقيقةعلىتملكلااليمينلأن،الكل

بها.تزاولالأعماللأنالاستعمال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.374ص،الجلالينتفير:

.35،ص،الجلالينتفسير:

.065ص،الجلالينتفسير:

.156ص،الجلالينتفسير:

.265ص،الجلالينتفسيهر:

http://www.al-maktabeh.com



40؟الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

المجازأساليبمنوهو،(واليرخقينن)الاكفتعن()بنانبلفظةالتجوز:عشرالثانياللون

قولهفيواحدموضعفيالعزيزالكتابفيواردوهو،الكلعنبالجزءتعبيرلأتاالمرسل

آلثزيهتكقروأقلوبفيشألمى:امنوأألديىقتئتوأقعكثمآيئآنمث!كؤإلىزتكيوجى!رءاد:تعالى

القرطبي:قال،211/الأنفالأ(!تنان!لمتهتموأ!ربوأآلأغناقيقؤققآضينلو(آلزغب

الحربفيالئباتعنعبارةوهو،والرجليناليدينمنالأصابعأطرافهنابالبنانالمراد"وقيل

لأنالأعضاء")1(؟سائربخلافالقتالالمضروبمنتغطلالبنانضيرتتفإذاالضربوموضع

فيللمشاركةالسلاحيستعملأنولا،رجليهعلىيثبتأنللمقاتليمكنلاالبنانبذهاب

هذاتضفنوقدالكلعنبالجزءتعبيرأمجازآ،الرجلينوعنالأك!عنبالبنانوعتز،القتال

المقاتل.لدىالقتالمنهاتتغطلالتيالأجزاءباستعمالهوبليغأدقيقأمعنىالمجاز

المرسلالمجازأساليبمنوهو)ذويها(،عن()الوجوهبلفظةالتجوز:عشرالئالثاللون

موضعأ،وعشرينأربعةفيالعزيزالكتابفيواردوهو،الكلعنءبالحليتعبيرلأتهأيفمأ

!مطر!ه(ؤجوهكغفوتوأماكغتضوحسثآئمشحلاآلحراو!فتظروتجه!ص!قؤذ:تعالىقولهفأولها

(2)الصلاةفيفاستقبلوهاكنتموحيئما،الكعبةنحوالصلاةفياستقبل:المعنى1144/البقرةأ

ن!خو،الكلعنبالبعضأوالكلعنبالجزءتعبيروهوذويهاعنبالوجوهعتزالآيةهذهففي

بجميعتئجهثموؤخقاأولأتقحزةيديرفهووخقهإلىتتجهأويلتفتعندماالإنسانلأنذلك

لأنوأفخمأدقالكلعنالجزءبأسلوبهناالمجازيفالتعبيريريدها،التيالوجهةإلىجسمه

المعنى.هذاعنالتعبيرفيأفخمالآيةتصقفيالؤخةدكز

/البقرةأ(آلخرايرآقضئجدشمظروتجهكقؤقيخرتجتخثؤيق!:تعالىقولهوكذلك

وجوهحئمقولوأمابمترؤجتمثآلخرافيدعت!خلآشئظقوخهكقوقيخزتجتخثؤيمق!اله:وقوله411و

/البقرةا(وآنمغيبآنمشيقييتلؤخوقكخئوثوأآقلبرآليى!!:وقوله0511/البقرةا(شظرة

والصلاة،الصلاةفيالكعبةباستقبالالاتجاهالمقصودلأنذويهاعنبالوجوهعتز،1177

تعالى:قولهومنه.جسمهبكاملالحرامالبيتإلىمتجهآبالاتجاهالمأموريكونأنتقتضي

(1)

(2)

.و،و/،القرآنلأحكامالجامع

.تصرف03ص،الجلالينتفميريظر:
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ومعنى،التامدلانقياا:هنامسلالإا021/نعمرالآأ!آتتغننوقنندتووخالىآشتتققلخآصكتإق!

وهومجازأ،بكاملهاالذاتعنبالوجهقعتزاتتعننومننأنالهانقدت:يعني(آشاتتوحالى!

تعالى:قولهجاءالمعنىهذاومثل،(1)(لشرفهبالذكرالؤخة)ؤخققالكلعنبالجزءتعبير

ومن!:وقوله2111/البقرةأ(ريهءعنذوآخرة5فقهلمخايمنوممويتؤوتجهه،آستلتممنبك!

وتجهه5لمجتلتمؤمن!!:وقولهلم251النساء/أ(لمخمي!نوالويئؤوتجهه،آشلمتئقديتاآخ!تئن

وتجهكآقزؤآن!:تعالىوقوله.أ22/لقمان9(آتؤئتئبآتفرو؟آشتغتكققدلمخبيقوفؤآلتهإلى

تعبيرأالنفسعنبالوجهعبرفقد0511أيونس/(!آلمثركينمنىح!يفاولاتكوتنللذيمق

يأ"نفسك،:قيل،(آقزوتجهكؤآن!:فقالالمعنىهذاالقرطبينقلفقد،الكلعنبالجزء

.(2)"الدينمنبهأمزتماعلىبإقبالكاستقم

يلديمبوتجهذفآمر!:وقوله013/الرومأ(للذيمنماجييفاوتجهث!قآقص!:تعالىقولهومثله

،1111أطه/(آتقئورلفئآئوجوة!وعنمز!+تعالىقولهأيضأومنه.143/الرومأاتقيير(

فإنالوجوهعلىيبدوانكاناوإنوالخضو4والذذوخقغت)و(،دلتبمعنىالوجوةغتسب

لجزءباتعبيروهو،آمجازذويهاعنلوجوهباقعتزالوجو؟،صحاتألخضوعوابالذذالمقصود

عليهيظهروالخضوعالذلأثرلأنلهتغليبآالأعضاءباقيدونبالذكرالوجهوخض!،الكلعن

زيهامنإ!؟رعكات!وص*تؤمز:تعالىقولهفيوردالمعنىهذاومثل،الجسمجزاءأمنغيرهمنأكثر

،42/مةلقياا1(يربب!قايقغلتهاآقتالن!ق!تاؤوص*يؤمنن!:لهقوو22،321/مةلقياا1(ظربي!تا

(!؟زقترققهاغبزير!علتهاتؤقهذ!ؤولجوةفتثمث!زةض!اعكة!شئعرةوجو*يؤبجز!:وقوله125

وقوله:2،13/شيةالغاأنآعهـتة!(عامقة!خثيعةتؤمنيوجومو!:وقوله114-83أعبس/

بماعقتتالمواضعهذهجميعفي()الوجوهلفظةإن18الغاشية/أتاعة!(يؤقنيوصه

فالآية،الكلعنبالجزءعتعبيرآالأشخاعنبالوجوهقعتزذووها،بهاالمرادأنعلىتدذ

ثمأولأللعينصفة()ناظرةف123/القيامةأزتهاتالهرله!(!الى:تعالىبقولهعقبتالأولى

الأخرىالجهةومن،جهةمنهذا،حقيقةالوجهبهايوصفعولاالأشخاجملةبهاتوصف

(2)

(3)

.07ص،الجلالنتفسير:ينظر

.83،883،/81القرآنلأحكامالجامعينظر:

المعنى.بهذا422الجلالينتفميروينظر،11/248القرآنلأحكامالجامعينظر:

http://www.al-maktabeh.com



403الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

بالنضارةالؤخةخصقولهذا،الأشخاصجملةبهاتوصفولاللوجوهعمفةالنضارةأن

!تالنآقيقغلتهاقايرة!!:تعالىبقولهعقبتالثانيةلآيةوا.مجازآالشخصجملةعنبهؤعتز

البعض،بصفةالكلبوصفتجوزأالشخصبهويوصفالقلبمحلةفالظن125القيامة/أ

تعبيرأذووها،بالوجوهالمرادأنعقيللوجوهوليسللأشخاصوصفأالطنكانفلما

(!القخرة!افكقرة!أؤلذ:تعالىبقولهعقبتعبسسورةفيوالآيات.الكلعنبالجزء

الوجوهإلىنسبتهمايمكنلاوصفانوهماوفاجر،كانر،جمع:الفجرةفالكفرة142أعبس/

وضذهماوالاستبشازالضحكفإنأخرىجهةومن،الوجوهلذويوعمفانهما!انماحقيقة

عنبالوجوهيتجوزثمومنالجسمأعضاءمنغيرهمادونالوجوهبهماتختض!وصفان

إلىيضافبها،الوجوهوصفبعدضذهماأووالاستبث!ارالفرحوصففيلحقهمذويها

وصفأنفبعد،الوجوهعنبهيكنىولاالعقلاءالذكورلجماعة"هم"الضميرأنذلك

معروفهوماعلى،(نه)أولئك:يقلولم،(!!أوقذ:قالوالاستبشاربالضحكالوجوه

يق!تتقى:تعالىبقولهعقبتالغاشيةسورةفيوالآياتالعاقلغيرعنبالضميرالكنايةفي

الناعمةالوجوهعقبتوبالمقابل5،16/الغاشيةأ(ضيىيع!ينالأطغائمقئم!لئسىءايحؤعئن

.511،و/الغاشيةأ(يغاييزخةفيراضحمة!لص!غيها!:تعالىبقوله

تعبيرأذويهاعنبهاتحؤزالوجوةأنقعيتمذووها،يسقىالذيواتمات!قىلافالوجوه

الذكورلجماعة()همفالضمير...طعاملهمليس:قالأتاذلكإلىيضاف،الكلعنبالجزء

الطعامإنثم،حقيقةالوجوهعنبهيكنىفلامجازأ،إلاالعاقلغيرعنبهيكنىولاالعقلاء

جملةتقذتمماكلفيبالوجوهالمرادأنذلككلمنفحممللذويها،واتماللوجوهيقذملا

علىتعقيبأ،السيوطيقال،الكلعنبالجزءتعبيرأمجازأ،ذويهاعنبالوجوهوغتز،الأشخاص

.(1)"الموضعينفيالذواتعنبالوجوه"عبر(3،2/)الغاشيةآيتي

آنقتليقنمعكملماترئنآمضخؤقاتماءايحنو(آليهتنبأوتوأألدينتآتها!:تعالىقولهوأما

(لوجوه)افلفظ41،لنساء/اأ(آلمتتئثب!ضآتغتآآؤتقغتهغاأتجارقآغتنقنزدهاوضقاتطعتئى

والأنفالعينمنفيهاما"نمحو:يعنيوجوهآ()نطمسبالجملةالمقصودلأن،لغويةحقيقةهنا

.311،،و6ص،لجلاليناتفسير:ينظر(1)
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منبالقرآنيؤمنوابأنلليهودوالخطابواحدأ")1(لوحألأقفاءكاأدبارهاعلىفنردهاوالحاجب

أصحابلعنكماقردةتمسخبمعنىتلعنأومنهمالمعاندينمنبعضوجوهتطمسأنقبل

السبت.

المجازأساليبمنوهوالنهار(،)جملةعن()الضحىبلفظةالتجوز:عشرالرابعاللون

موضعين،فيالعزيزالكتابفيواردوهوالكلعنبالبعضأوءبالحليتعبيرلأئاالمرسل

/الأعراف1(!يقعبونوهئمبأسصناضح!مه!يأتآنآنقرى+آقلآؤآمن!:لىتعاقولهولهماأ

في()الضحىفسر!انحقيقيتعبيرفهوالنهارمنالمعروفةالساعة()الضحىبألييذإن198

إذاؤآللي!ؤآلضحئ!غ:تعالىقولهوئانيهما.الكلعنبالبعضتعبيرفهو(النهاراليبمعنىالآية

علىويدلالنهار،:بالضحىالمراد"أن:السلامعبدابنذكرفقد1،12/الضحىأس!حن!(

.(سمبر!م(")رإذا!ؤآللي:قولهفيبالليلقابلهأنهذلك

أساليبمنوهو،(كقه)الحرمعن(الحرام)المسجدبلفظةالتجوز:عثرالخاصاللون

تسعةفيالكريمالقرآنفيواردوهوأيضأ،الكلعنءبالحليتعبيرلأئاالمرسلالمجاز

وقوله:11و1/البقرةأ(يقيلوكث!لهيهآئحرايرختئالمتئجلإمجنذ!ؤلانقيلوهتم:تعالىقولهأولهامواضع

لحرارأآلهـثئرعننتخئلوتك!:وقوله،11و6/لبقرةاأ(يرأتحرآلختتعلياحاصرىآففة،يمكقلئملمنلك!د

.ص5هـ"ءصطص*رهـ!
7121/البقرةأ(الخرايروالمحسجدبرءؤ!فماالترمميليعنوصذكبيزييريتالقلييرقيالي

21/المائدةأ(تغتدوآآنأتحرايردج!خئآعينصحذو!تمآنقؤيرشمئآنتخيرقتيهتم!ؤلا:وقوله

وقوله:،431/الأنفال1!ومرآتحرادج!خثآغينتصحذو!تؤممثمآلتهيعدتهمآلأثهر!وما:وقوله

يخدعهدتضألديمتإلأرسمويهتؤمجندأدئؤمجذعقدلئم!ثي!ينن!ي!!يف

قلآتجسىأئمثركوئإئماةاضحوأآلدليئتآيها!:وقولهلم7التوبة/أ(أتحرايصدعب!خفأ

ويصذونآلذينىكقروأإن!:وقوله812/التوبةأ(هداعامهتمتغدمأنثراآقشجديقرلبرأ

(1)

(2)

(3)

.7،311!كاص،الجلالينتفسيرينظر:

فيالسيوطيوذكر،الضحىسورةفي()الضحىلفظعلىتعليقهضمنو02/1القرآنلأحكامالجامع:ينظر

المعى.هذامثل521ص،الجلالينتفسير

وذكر،و20/1القرآنلأحكامالجامعفيتمامأالمعنىهذاومثل،6،صالإيجاز،إلىالإفارةكتاب:ينظر

كله.أوالنهارأول:معناهأن028ص،الجلالينتفسيرفيالسيوطي
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وقوله:521/لحجاأ(ؤائآدييهآلفكفلمموآ:لل!ا!سجعفتهلذىآىكإ!حئآوأفشجدآدئهممبيليعن

21،/الفتحأ(ةايحيينآلتةقثآةإنآتحرامآفصجدلتتخلىبآلحقياآلرزسئوته*آلتة!دص!لقذ

وهوشرفأ-اللهزادها-مكةوهوكلهالحرمعنالمذكورةالآياتفيالحرامبالمسجدعتز

لأتاكقهالخزتمبهوققحذبالدكيرالحراتمالخسجذخعق!ائمامجازأ)1(الكلعنبالحرءتعبير

آفتبعرإذآئحرايرآتخشجدغنىتتلأبعتد؟ءآثترىآلدى!س!بتحن:تعالىقولهوأفا،أشرف

أشيرقي-ع!ي!-أثةالأقوالأخدفيالعلماءزواهفالذي،11الإسراء/أ(حؤتة،بخركتاآلذىآلأقضحا

بهيغبرالجزءبابمنليس"الحرام"المسجدفلفظهذاوعلى،(2)الحرامالمسجدبابمنبه

الكل.عن

قال،النوعهذامنفهو133/الحجأ(آلقتيقآئتعتىإلىمجققآ!ثز:تعالىقولهوأفا

منبالبيتاثضلفيماالتخريجوزلاإذكقه،الخزيمعنالعتيقبالبيت"تجوز:السلامعبدابن

")و(.بهالمحيطالمسجد

.(الكعبةفيهالذي)المسجدعن()البيتبلفظةالتجوز:عشرالسادساللون

بالجزءتعبيرلأثهالجزئيةعلاقتهالذي()المرسليسمونهالذيالنوعهذامنمجازوهو

إئقجضوإشئييلإذ+!وعهذتا:تعالىقولههماموضعينفيالكريمالقرآنفيواردوهو،الكلعن

لإبزهيربؤأنهاذ!د!:وقوله5211/البقرةأ(يؤ!تلآوألر!عوألعيهفينيلظايعينتئيئظقراآن

(!ؤألر!جآلشبوروآنقإلمبللظآثفيئتتتىؤطقزشئايىلألتثرفآنزت!نآمكائ

الذيالمسجدوهوحولهاوماالكعبةعنبهعبرالآيتينفي(!آتتعتىفلفظ62أ.الحج/أ

إلىيضافداخلها،وليسالكعبةحوليكونوالاعتكافوالصلاةالطوافمكانلأنيحتويها

،(4)حولهأومحلهفيكانتالتيالأوثانمنطهره:يعني(!وطقزبئتى:تعالىقولهإنذلك

(1)

(2)

(4)

،3و،4صه،الجلالينوتفير،32ص،المشوقوالفوائد،6،68،صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

الخزيمعنبهعبزتدالحراتمالمسجذأنفيالمصادرهذهإلىاستندنافقد،14،54،401،248،152،186

كفه.

.2/38البويةاليرةينظر:

المعنى.بنفس23ص،القرآنعلومإلىالمشوقالفوائدوينظر،86صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب

.443ص،الجلالينوتفسير،و،/21القرآنلأحكامالجامعينظر:
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والطوافالصلاةلأنالكعبةفيهالذيالمسجد:ببيتهيريدأن"ويحتمل:السلامعبدابنقال

.(1)"فيهيقعوالاعتكاف

.()الجملةعن()النفسبلفظةالتجوز:عشرالسابعاللون

علىيجريالعربكلامفيالنفس:اسحقأبووقال،الروح"النفس!:منظور:ابنقال

وكذا،كذايفعلأنفلاننفسوفي،رؤحه:أي،فلاننفسخزتجت:قولك:أحدهما:ضربين

فلانقتلتقول،وحقيقتهالشيءجملةمعنىفيهالنفسمعنىالآخروالضرب،روحهفي:أي

إليهأشارالذيالأولفالضرب(2)"وحقيقتهكلهابذاتهالإهلاكأوقع:أي،ه!فتوأهلكه!فت

وارد()النفسولفظ،الكلعنبالجزءتعبيرلائهالنوعهذامنهوالعلماءعنونقلهمنظورابن

إليهالمشارالروحبهيقصدماوبينالذاتبهيقصدمابينالفصللكن،بكثرةالكريمالقرآنفي

فيكالحقيقةأصبحتثمومن،الروحمعناها:أولأالنفسقأنوالمهمصعسب،منظورابنعند

751/العنكبوتأ(!لقتجعوئإيتاثمآتقؤلمحتىدآيقةتقم!ى!كأ:لىتعالقا،لذاتاعلىطلاقهاإ

.431/نلقماأ(و!و)تموتآقضيبأئيتقسىتذرىؤماغذآت!مم!باقادس!قنتذرى!وما:وقوله

البعضبوصفالتجوزوهو:)الجزئية(الأولىالعلاقةمنالثانيبالنوعالتعريفثانيأ:

الكلبصفةالكليوصفأناللغةفيالمعلوممن:الأمثلةذكرمعالكريمالقرآنفيالكلبصفة

نصوعالكريمالقرآنفيوردتلكنالجزءأوالبعضالبعفبصفةأوالجزءيوصفوأن

وصفهماأوالبعضلفظأوالجزءلفظأطيقأئهبمعنىالكلبصفةالبعضرأوالجزءفيهاوع!

موضعين:فيوردوقد،الكليةعلاقتهمرسلمجازبهالتعبيرأنفعلمناالكلبهالمرادلكن

51،611/العلقأ(!خالهة!تايمتيئيمليتهبآلاعتزقعغارتتةلس!كأ:تعالىقوله:فأؤلهما

ولعل،الكلبجقهالبعفيىبؤض!تعبيرأمجازأ(4)الناصيةبهفوصفت،للكلصفةفالخطأ

كما،الإنسانجفقهعنبهايغتر"قدالناصيةأنإلىيعودبالخطأالناصيهؤض!فيالسبت

(1)

(2)

(3)

(4)

.42ص،القرآنعلومإلىالمثوقوالفوائد،6صوالإيجاز،إلىالإشارةكتاب

.()نفىمادة،العربلسان

والجمعوالمثنىالمفردإلىمضافة)نفس(مادةتحتالكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجمينظر:

والغائب.والمخاطبوالمتكلم

.2صو،القرآنعلومإلىالموقوالفوائد،96صالإيجاز،إلىالإضارةكتاب:ينظر
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علىجريأبالذكرالناصية-سبحانه-اللهوخفق،الإنسانجميعإلىإشارة،مباركةناصية:يقال

.(؟)"بناصيتهأخذوا:يقولون،!اهانتهإذلالهأرادوامنفيالعربعادة

/البقرةأ(ققمهفى5ءالئمقاتهي!تتهاومنأفسنهدةتكتموأ!ؤلا:تعالىقوله:وثانيهما

القرطبي:قال،الكتممحللأنهالقلببهاوصفالصفةهذهلكن؟للإنسانصفةفالآثم1283

قغتز،كفهالخ!دتضلحبصلاحهاالتيالمضغةهوواذأفعالهمنالكتمإذبالدكيرالقلست"خص!

آكدوهوالكلبصفةالبعضوصففيمجازقتبهو(!ءاثم:فقوله.......الجملةعنبالبعض

.(2)"المعانيعنالإعرابولطيفالبيانبديعمنوهوالوعيد،علىالدلالةفيالحقيقةمن

.()الكلية:الثانيةالعلاقة

علاقظمرسلمجازفهي:()البعضعن()الكلبلفظةالتجوز:الأولفالنوع،نوعانوهي

الكلية.

الكلبوصفيتجوزأنأوبعضهوالمرادبكاملهالشيءذكرالكلامفييردأنهو:تعريفه

الجزءلفظيطلقكما،الكلبهويرادالكللفظيطلقأن()الأصلالحقيقةلأن،البعضبصفة

المجازعلاقاتمنالنوعهذافييدخلفهوالجزءبهوأريدالكلأطلقفإذاالجزء،بهويراد

مواضع.عدةفيالكريمالقرآنفيواردوهوموضعهغيرفيالكلهذالاستعمالالمرسل

الزملكانيابنوسماه،(ر)"هلكباسمالشيء"تسمية:(ـه505)تالغزاليسماهوقد

.(4)"ءزجلاعلىالكل"إطلاق:(ـه651)ت

السلامعبدبنالعزتناولهالكريمالقرآنفيالمرسلالمجازأساليبمنالنوعوهذا

البعضر)5(،عنالكلبلفظالتجوز:الأول:وجهينمنتناولهإذ،عرضهفأحسنهـ(66ه)ت

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ملخصأ.المعنىبنفس،05ص،الجلالينوتفسير،20/521القرآنلأحكامالجامع:

.328ص،الجلالينتفسيرفيالمعنىهذاومئل.3/514القرآنلأحكامالجامع:

الغزالي.إلىالأثيرابننسبةو2/3الائرالمثل:

.301عر،القرآنإعجازعنالكاشفالبرهان:

.68صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:
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لأنالكليةبالعلاقةأليقالنوعهذاأنرأينالكننا(1)الكلبصفةالبعضمجرصفالتجوز:والثاني

كلافيالسلامعبدابنأوردإذالجزءبهمرادأالكلوصفهوالعزيزالكتابفيمنهاالوارد

بممفةالبعضبهاوصفالتيالألفاظأو،البعضعنبهاعتزالتيالكلألفاظفيهماالوجهين

الكريم.القرآنفيالكل

باستقصاءالنوعينكلامنالعزيزالكتابفيالواردةالأمثلةعلىالوقوففيتوسعناوقد

منهاوردماعلىالدلالةفيالعلماءتمثيلمنمستفيدينعليها،العلماءوتعليقاتالأمثلة

علماءمنسواءالمتأخرينعندالأسلوبهذاإلىإضافةمنهناكوليسالعزيز.الكتابفي

34،هـ()توالطيبي،(ـه7وو)تالقزوينيسماهفقد،القرآنعلومأصحابمنأمالبلاغة

أوردهماكلنقلفقدهـ(751)تالجوزيةالقيمابنوأماالزملكاني)2(،ابنتسميةبنفس

والسيوطيهـ(7وأ)تالزركشيقغلوكذلك،(ر)بأجمعهالقسمينفيالسلامعبدبنالعز

نأعنففحلأ،السلامعبدبنالعزبهضثلماعلىيزيداولمالتسميةبنفسأورداهإذهـ(و11)ت

عنهفأخذنا،المجازيالأسلوبهذامنقسمينفيالقرآنشواهدلتناولهمنهماأدقكانعمله

لأمثلةاستقصاؤناوكان،الشريفةالآياتمنيناسبهماقسمكلفيوضعناولكنناالتقسيمهذا

لشموله-تعالىأدثةرحمة-السلامعبدبناليربتقسيممستأنسآالقسمينمنالكريمالقرآن

.الأولبالنوعوسنبدأ،سنرىماعلىودقته

في)الجزء(بهوالمراد)الكل(،بلفظةالتجوزوهوالثانيةالعلاقةمنالأولالنوعأمثلة

:ألوانخمسةالنوعولهذا،الكريمالقرآن

واحد،موضعفيواردوهو،()الأناملعن()الأصابعبلفظةالتجوزمنها:الأولفاللون

:أ1و/البقرةأ!هوبألبهعيننلمجيطؤآلتهاتقؤقىخذزيمقالقؤمجق!اذايخمفيآضنبغتمم!تحغلو!:تعالىقوله

بيانفيالمبالغةالأناملعنبالأصابعالتعبيرمنوالغرض،(4)أناملهم:معناهالعلماءقال

(1)

(2)

(3)

(4)

.6،69،صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.522عر،والبيانوالبديعالمعانيعلومفيوالتبيان،3وو/2الإيضاح:ينظر

.32!ع،القرآنعلومإلىالمثموقالفوائد:ينظر

=المئوقوالفوائد،255ص،والتبيان،3وو/2والإيضاح،68عرالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:
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الفرارفيمبالغةالمعتادغيرعلىآذانهمفيأصابعهميدخلونأنهمإلىوالإشارةالخوف

.(1)الأصابعجعلوافكأئهم

أولها:مواضعئلاثةفيوردتوقد)بعضها(،عن()الوجوهبلفظةالتجوز:الثانيواللون

كليشمللاالمسحأنومعلوم،143النساء/أ(وآيزمجخبولجوهكغ!فآشم!ثوأ:تعالىقوله

وجوهكتمقآغ!ملوأآلصلؤؤإلىقخترإذاتاضنوأآللإينى!يآتها:تعالىقوله:وثانيها(2)الوجه

ظيتاقآض!حوأصعيهاتحتتموأ!ال!:تعالىقولهوثالثها:لم6/المائدةأ(آئقراييئإلىوآيديكخ

استيعابيجبلا"فإنه:السلامعبدبنالعزقال،16/المائدةأ(قتهوآيلإيكمبولجوه!تم

مالكعندوالأذنالعذاربينمايغسللاولذلك،الكئيفةالشعوربعضسترهإذابالغسلالوجه

الجزء.عنبالكلتعبيرفهو")و(.غالبمجازوهذا-تعالىأدثةرحمة-

ؤآش!محوأ!ال!:تعالىقولهفي)بعضها(،عن)الرؤوس(بلفظةالتجوز:الثالثواللون

تعالى:"قوله:السلامعبدبنالعزقال،16المائدة/أ!آلكغسترإلىؤآزجفحتمبرءو!يعكتم

وقوله:،اليتيمرأسمسحت:قولك:ومثله،(4)الرأسكليشمللافإنه(برءولييكتم!ؤآضم!حوأ

.(5)"خفيهعلىمسح

فيالكريمالقرآنفيواردوهومنها(،)جزءعن()الأيديبلفظةالتجوز:الرابعواللون

نبهلأبماكعمساجرآةمآيذتهماقآقطعؤاوآلشارقةوآلشصارق!:تعالىقوله:فأولهامواضعثلاثة

وهومنهاجزءوإنمااليدكلليسبقطعهفالمأمور،813/المائدةأحيهيص!!ع!ينوآدتةقنأدئر

قوله:لثلثاوا،131/ايوسف(إندتهنآكتزتثؤقطغن7زآنة!قتا:تعالىقوله:لثانيوا،(،)الرسخ

(3)

(4)

(5)

)كاا

.5ص،الجلالينوتفس،3/111والإتقان،2/262القرآنعلومفيوالبرهان،32ص،القرآنعلومإلى=

لهما.الأسلوبهذااستعمالفتعيل،3/111والإتقان،2/262القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.32ص،القرآنعلومإلىالمثوقالفوائدومثله،86صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب

.(2)رقمالهامشانظر

.(2)رقمالها!انظر

.(2)رتمالها!انظر

.41صو،الجلالينوتفسير،2/362القرآنعلومفيالبرهان:المعنىبهذايظر
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هنافالقطع051/أيوسف(آئزتهنقظغنآلنئبالآل!تؤةما!ثتهرتفإلتآزجغ!قال:تعالى

غقيهآلهـثتلآئم--بيوسفقلوبهنانشغاللشدةاليل!منمواضعفيوالخدشالحزأوالجرح:بمعنى

يتعدلمالمعنىبهذاالقطعأنذلكعلىوينبنيالعلماء)؟(ذكرهماعلىألمأ،وجدنماوكأنهن

أعلم.والله.المعئفيمبالغةالجزءعنبالكلتعبير()أيديهنف،الرسخأوالكف

بعضه.عنالإنسانجسمهيكلبمجموعالتعبير:الخامسواللون

قئقآتجيدوأؤآلقآقآل!إية!:تعالىقوله:فأولها،مواضعأربعةفيالكريمالقرآنفيواردوهو

بهوأريدالكلديمزفهنامنهما(واحدكل)طفزاجلدوا:فالتقديرا2النور/أ(تجذؤجوقثهعامأئة

فحسب،(منهمواحليكلظهر)فاجلدواالمرادبينما!قآتجلدوأكأوجو(:الآيةنصإنإذالجزء

ؤلا!ذةني!تثقألجدوئزن!هدآةبآزلعزلرتألؤأثمأنمخصشتيتزمونؤآلديئ!:لىتعاقولهفي:نيلئاالموضعوا

منهم(حدواكلظهرجلدواا)لتقديراإذ14النور/1(!آتقنمهمقونهمؤأؤلهكآتدكلأضنهذةقئمتقتلوأ

فحسب.(ظهورهمجلدواا):دلمراوا(وهمجلدا)لكلافذكر

مالك:فقالالحدود،فيالإنسانمنتضربالتيالمواضعفي"واختلفوا:القرطبيقال

الوجهيتقى:وأصحابهالشافعيوقالالتعزير،وكذلكالظهرفيإلاتضربلاكلهاالحدود

الأعفهماء")2(.سائروتضربوالفرج

الكليةعلاقتهمرسلأمجازآو!قآتجلدودز(!قأتجيذوأكأؤجو(:تعالىقولهيكونذلكوعلى

الثالثالموضعومثله،أعلمواللهاللفظفيواختصارأللمعنىمبالغةالجزءعنبالكلعبر

يبدووما()وجوههميعني14/المنافقونأ(أتج!اكهئمتغج!كزإتتقتموإذا!!:تعالىقوله

مقر(!اذخلوأ:تعالىقولهالرابعالموضعومثله)و(جملتهميرلم-!ر-لأثهغالبآمنهم

(1)

(2)

(3)

.9/5،1القرآنلأحكامالجامعيظر:

الموقوالفوائد،86ص،لإيجازاإلىلإشارةاكتابفيالمعنىهذاومثل،21/261القرآنلأحكامالجامع

.32ص،القرآنعلومإلى

والبرهان،32ص،القرآنعلومإلىالمئ!وقوالفوائد،86ص،لإيجازاإلىلإشارةاكتابفيالمعنىهذاينظر

.3/111والإتقان،2/326القرآنعلومفي
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يستوعبوها")1(لمأنهم"ومعلوم:السلامعبدابنقالوأوأيوسف/

.(2)الجوزية

4؟؟

قيمابنذلكعلىوتابعه.

حملهمايمكنلالكن(الكليةالعلاقةمن)أعنيالنوعهذامنظاهرهماآيتان:ملاحظة

هذاإنإذلما85/البقرةأ(أل!ثئهرققتصحضةثهذمنكئم!قمن:تعالىقوله:الأولىفالآية

المرسلالمجازضمنالآيةهذهأورداإذ؟والسيوطيللزركشيخلافأالمجازمنليسالتركيب

تعالى:فقوله،وواضحةصريحةالآيةلأنمنه،ليستأنهاوالصحيحالكليةعلاقتهالذي

صحيحأعاقلأبالغآ-المعلومالشهرمنكمحضرفمن:فالمعنى(و)رضحفمنأي(شهذ!قمن

أخر.أيامفيالقضاءوعليهالإفطار،لهفيجوزكذلكيكنلمومنفليصمه-(4)أهلهفيمقيمأ

بعديكونإتماالجزاء)أنجهةمنكائنالحرمينإمامعنالزركشيأوردهالذيوالاستشكال

أوقع"أئهجوابهوحاصل-يومألثلاثيناسموهو-الشهريشهدأنوالشرط،الشرطتمام

.(5)"ريهشمجازالجزءباسمالكل!ارادة،منهجزءوأرادالشهر

منكملثئيهذ!قمن:الآيةمعنىأؤذالحرمينإماملأنأيضأ،صحيحأالجوابهذاوليس

الهلالورؤيةالشهر،فليصمالهلالشهدمنفيكون،الهلال)الشهر(:معنىأنعلىآلمثئهر(

الواحد--باليومتخؤزأتهفيحصليومآوعشرينتسعةمجموعمنجزءهيالأولاليومفي

:الأول،أسبابلثلاثةرأينافيدقيقغيروهو،لهتأويلهمهوهذا،الأيامبقيةوهي،الكلعن

حاضرآكانمنأن:يعني-،السياقيقتضيوكماالعلماءفسرهكماحضر،)شهد(:معنىأن

(1)

(4)

والبرهان،32ص،القرآنعلومإلىالمشوقوالفوائد،86صالإيجاز،إلىلإشارةاكتابفيالمعنىهذاينظر

.3/111والإتقان،2/362القرآنعلومفي

.(1)رقمالهامقانظر

.3،ص،الجلالينتفسير:وينظر)شهد(،مادة،القرآنغريبفيالمفرداتفيالمعنىهذاينظر

.2/299القرآنلأحكامالجامعينظر:

.2/326القرآنعلومفيالبرهانينظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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داعيولاالقضاء،وعليهالإفطار،لهفيجوزمسافرآكانومنرمضانفليصم-بلدهفيمقيمآ

فليصم،-بلدهفييعني-المصرفيالهلالشهدفمن:قولهمفيالتأويلفيالتكلفلهذا

لمومنفليصمهكلهالمعلومالشهرمقيمأحاضرأكانمنوهو:قلناهماوالصحيحبعيد،فهذا

.بلدهفيمقيمغيرأوحاضرغيرفيهاكانالتيالأيامفييفطرأنلهفيجوزكذلكيكن

المرسلالمجازأساليبمنفهو،المستقبلعنبهعبرماضفعل)شهد(الفعلأن:الثاني

يأ)يحضر(،بمعنى،فليصمهالشهرمنكميشهدفمنوالمعئ،سيكونمااعتبارعلاقتهالذي

فلهبعضهاأوالشهرأيامطيلةبلدهفي)حاضرأ(يكنلمومن،بلدهفيمقيمآحاضرأيكون

القضاء.وعليهالإفطار

الساعةتقومأن!الىالغزاءالشريعةهذهنزلتأنمنذثابتحكمالآيةهذهأن:الثالث

كقهالشهربلدهفيمنهمحاضرأيكونمنبأنومكانزمانكلفيالمسلمينلجميعوخطاب

وعليهيفطرأنفلهمنهبعفأأوالشهرطيلةأهلهفيمقيمأحاضرأيكنلمومن،يصومهأنفعليه

كله،الشهرشهودفيمنحصرة!آلثئهرقفي!حغهمنكمشهذ!فمن:فالآيةأخر،أيامفيالقضاء

حتىالأوليومهفيللهلالالرؤيةصددفيهيوليس-أهلهعندمقيمأ-حضورهفي:أي

)شهد(بحملإلاالمجازهذاعلىحملهيمكنولا،الكلعنبالجزءتعبيرآمجازآ،عدهيمكن

()الهلالعلىالشهرمعنىيؤولونثمالشهر(منكمرأى)فمنالمعنىفيكون()رأىمعنىعلى

عبرجزءأنهيعني،الجزئيةعلاقفمرسلمجازاليومأوالهلالإنيقولونئم،الأولاليومفي

ؤفموهوشهير"مجازالجزءباسمالكل"وارادة:قولهالحرمينإمامعنوردكما،الكلعنبه

ولا.الإشكاليزولوبهذا،لهمبررلامحذوفوتقديرالتأويلفيوتكقف!-أدثؤرحمة-منه

المجاز.أساليبفيالآيةتدخل

قولهوهيالجزءعنبالكلالتعبيرأسلوبضمنالزركشيأوردهافقد:الئانيةالآيةوأقا

ؤقنيمقققيسىمتةشيبيخثرفمنضبتيجمإهم!ألتةقالبآئحشدلوتطافصمل!تقتا:تعالى

.421و/لبقرةا1(يتمي"هتإقيظعخهلتم

الكل،هو()يطعمهأنعلىبناء.(؟)"تذقلممن:أي،(يظعخهلتم!ومن:تعالىقوله":قال

.2/362القرآنعلومفيالبرهانينظر:(1)

http://www.al-maktabeh.com
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يذقه(والم(يطعمهالملأندقيقغيروهذامجازأ،الجزءعنبالكلوعتزالجزء،هو(و)يذقه

يذقلمبمعنى(يطعمهالملأن،بالعكسأوبالكلالجزءعلاقةبينهماالعلاقةوليس،مترادفان

طعمه.

بصفةأوالبعضبصفةالكلبوصفالتجوزهو:()الكليةالئانيةالعلاقةمنالثانيالنوع

الجزء.

الكلتفنماأطلقأثابمعنىبالجزء،خاضيئبصفةموصوفأالكلتيردأنهو:تعريفهأولأ:

البعفيأتيبصفةأوالجزءبضقهالكلبؤض!والتجوز،ءالحليبهالمرادليهنالكلؤض!أو

أمثلتها.معمكانها،فيذكرناها،القرآنيالتعبيرفيبلاغيةلأغراض

آطلغت!ليى:تعالىقوله:فأولها،الكريمالقرآنفيأمثلةثلاثةالنوعلهذا:أمثلتهثانيأ:

(1)القلوبيملأإثمافالرعب،لما8/الكهفأ(رضامئهئمؤتميشتفرارايمثهضتولتمتغقئين

فهوالملءفيالمبالغةوجهعلىالجزءبصفةالكلوصفمنمجازبالملءالأجسادووصف

رعبأ.قلبكلامتلأعليهماطلعتلويقالأنمنوأخصرأبلغ

فأغرضقؤتذيراب!ثي!إ!يغقمونلقؤكلعرشااتتههـقزةاناةفجلمت!صنب:لىتعاقوله:وثانيها

القرآن"وصف:السلامعبدبنالعزقال3،14أفصلت/(!لايئئتعونفهتمآ!ثزهتم

والحلالوالحدودوالنهيالأمرعلىلاشتماله،أبعاضهبعفمنوكلاهماوالنذارةبالبشارة

ابنقال،152الحجر/ا(و!ونيحنكئم!إئا:تعالىقوله:وثالثها.(2)"الأحكاموسائروالحرام

آلمخبصين!!د!دمثر:تعالىقولهعليهوتذذالقلسث،قخفةوالخؤلهث"فالؤتجل:السلامعبد

البعفمجازبصفةالكلووصف.(و)"أ34،35/الحجأ(قلوبهئموجلثآدتهدبمراداآللإين

الاستعمالكثرةبسببالحقائقمنأصبحالمجازمنالنوعهذالكنالكريمالقرآنفيواسع

السلامعبدابنبذكرهاانفردأوردناهاالتيوالأمثلة،متكلفوتأويله،ضعيفمجازفهو

(1)

(2)

(3)

كذلك:وينظر24ص،القرآنعلومإلىالصئموقالفواندوينظر:،6صوالإيجاز،إلىالإضارةكتاب:ينظر

.81/الكهفوآية،25الحجر/آيةبخصوص3/211الإتقان

.(1)رقمالهام!انظر

.(1)رقمالهامشانظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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السيوطيوكذلك،العلميةحياتهبدايةفيالجوزيةقيمابنالإمامعليهاوتابعههـ(660)ت

بهتوشعتماهوالبابهذاإنوالحقيقة،العنوانهذاتحتوالحجرالكهفآيتيذكرحين

جوارحمنجارحهإلى!م!نيوصفمنفماسابقآ)1(إليهاأشرناالتيالإسلاميةالفرقبعض

صفةحقيقتها)الحسد(لفظفمثلأله،صفةأئهعلىنفسهالإنسانبهويوصفإلاالإنسان

شمزومن!:تعالىقولهفيكما)حاسد(:فيقالالإنسانبهايوصفلكنالقلبأوالعينفي

الكذبوكذلك،نفسهالإنسانبهايوصفالحسدفصفة15الفلق/أحصلأ!(حاسصلإإذا

...وهكذاالجزءبصفةالكلوصفبابمنبهاالإنسانيوصفلكن،اللسانبهايختصصفة

المتعارفالحقائقمنحقيقةهووإتماالمجازمنليسالتعبيرفيالتجوزهذامننوعقكل

وجاهل،عالممئلمنالقلوبأوصاففكل،الاستعمالبكثرةحقيقةأصبحوقدعليها

ولينوقاس،وغافلومتذكر،وحازموشاكوناظر،ومفكر،وآمنوخائفوراهبوراغب

فيمجازآالجزء:فيحقيقةكونهاإلىالذهنينصرفلاعرفيةحقائقكلهافهذهوطامعوقانع

وحالبوراميوضاربكاتب:مثلالجملةبهاتوصفي!لااليدأوصافوكذلك،(2)الكل

أوصافوكذلكوراكض،ماشي:مثلالجملةبهاتوصفالتياليرخليوأوصافوجاذب

فكلوأعور،وأعمىوأحدبأعرج:مثلالجملةبهاوتوصفجوارحهبعضفيللإنسان

الجزءفيحقيقةكونهافيالظنيخالجهولامعرفتهافيالعقليترددلاحقائقوأمثالهذلك

اتكأتهذاوعلى،إليهمأشرناالذينالعلماءبعف!منهاقسمإلىذهبكماالكلفيمجازأ

هذهعلىبناءمؤمنآالإنسانويسمى)ر(القلبفيمعرفةالإيمانأنفيالإسلاميةالفرقبعض

فيكتفيمجازأالإنسانبهاويوصفحقيقةالقلبفيمعرفةالإيمانأنيعنيفقط،المعرفة

الإيمانأنالمسلمينجمهورعليهوالذي،القلبفيالتيالمعرفةهذهبمجردمؤمنآبوصفه

(1)

(2)

(3)

النفيبين)المجاز:الثالثالمبحثضمنالكتابهذامنالأولالفصلمنبعدهاوما103صينظر:

.(والإثبات

الجزء،بصفةالكلوصفبابمنفتكونالجملةبهاتوصفالقلوبأوصافأنإلىاللامعبدابنذهب

ينظر،القسمهذامنمثالينإلىالسيوطيوأشار،العلميةحياتهبدايةفيالجوزيةالقيمابنهذاعلىوتابعه

والإتقان،24ص،القرآنعلومإلىالمثوقوالفوائد،69صالإيجاز،إلىالإثارةكتاب:بالتسلسل

3/112.

.1/140والنحلوالملل،98ص،الدينفيالتبصيرينظر:
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بوصفهولاالإيمانبصفةالإنسانيوصففلا،بالأركانوعملباللسان!اقراربالقلبمعرفة

بهايقزولاالقلببهايتصفصفةلمجردمؤمنأيكونلاالإنسانإذ،الثلاثةبهذهإلامؤمنأ

واعتقاليةمحالفهذا،الشريفالشرعفيالمعروفةالإيمانهذابأركانيعملأنولااللسان

.معلومهوكما-اختلال

قيدغيرمنإطلاقهوعدمالمجازعلىالجزءبصفةالكلوعمفحملمنموقفنابيانآثرنا

والخخلعليها،البقيةقتخقلالعلماءبعضأوردهاالكريمالقرآنمنأمثلةأوبمثالتغتزلئلا

تحملقدالتيالقليلةالأمثلةضعفعنفضلأمنهاالأعظمالقسمفيبهيغتذلاضعيفعليها

القسميوهمالتيالكريمالقرآنألفاظجميععلىوقفنافقدالجزء،بصفةالكلؤض!معنىعلى

آمنين-آمنون:ألفاظمثلالجزءبصفةالكلؤض!معنىعلىخفقهابالإمكانأنمنهاالقليل

هلين-جا-هلونجا-جاهل-بصير-بشير-مؤمنة-تمؤمنا-مؤمنون-مؤمنآ-مؤمن-

خبيثة-الخبيثين-الخبيثون-الخبيث-المخبتين-فظينحا-فظونحا-تفظاحا-لاجهو

ليخوا-نآخوا-ئنينلخاا-ئفأخا-ئضينلخاا-مخلصين-مخلصون-مخلصآ-تخبيثا-

ذائقوا-الموتذائقة-مدكر-ذاكرين-ذاكرات-مذكر-داعيأ-الداعي-مختالي-لآمختا-

-المسبحون-ئلينالسا-ينهدزا-غبونرا-غبرا-عونرا-رضيا-ئقونذا-لعذابا

-مسلمون-مسلمين-مسلمآ-فحاتمسا-فحينمسا-لسحرةا-حرونالسا-المسبحين

مشركون-نهوسا-يستمعون-مستمع-مسمع-عونسما-تمسلما-مسلمة-مسلمين

نوبرعما-شهيد-شهود-ينهدشا-ونهدشا-هدشا-مشفقين-تمشركا-مشركين-

-لطيبونا-لينضا-لونضا-قيندصا-نقودعا-دقصا-رصبا-ينبرعما-برصا-

نعلقاا-نطينلقاا-نتينلقاا-نتقا-لمستغفرينا-لمينلعاا-لمونلعاا-نينلظاا-تلطيباا

فلو.(؟)يرأنذ-عنونللاا-نبوذكا-ذبكا-بينذكا-ينمستكبر-ونمستكبر-مستكبرآ-

لفظيكونلالكنالإنسانبهويوصف،لهوصففهوالقلبمحلهوالظن()الظانينلفظأخذنا

بهايوصف()الظنالصفةهذه!انماالجزءبصفةالكلوعحفبابمنمجازأ(الظان)الإنسان

الكاتب،الضارب:فيقال،الإنسانبهماعفيو(وكتب)ضربلفظوكذلك،حقيقةالإنسان

لفظ.لكلاللغويةالمادةبحسبالكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجمينظر:(1)
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هذافيوالكلاملها،صفتانهماأوباليديباشرهماوالكتابةالضربكان!ان،فيهحقيقةوهو

،مجازاتلاحقائقفهيالموصوفينعلىأجريتإذاالصفاتأنعلىالتأكيدنريدلكننايطول

دونلباطنهيكونمافمنها،حقيقةموصوفاتهاعلىتجريالصفات"إن:الجوزيةقتمابنقال

دونللظاهرصفةيكونماومنهاذلك،ونحووحسودومبغضومحبوعاقلكعالمظاهره

وأشهلوأحدبكأعرجبعضهتخق!ماومنهاوقصير،وطويلوأحمروأبيضكأسودالباطن

كمسانرالذاتجميعتعتممامنها،الفاعلينأسماءوكذلك،وأصموأعمىوأخرسوأترع

واسمكله،ذلكفيصادقوالفعل،وصانعككاتبالذاتبعضتخض!ماومنهاومنتقل،

الفعليصدرأنحقيقةالنسبةوجودفيأحديشترطولمالعقلاء،باتفاقمجازلاحقيقةالفاكل

منأوردواالذينالعلماءفقول.(1)"والباطنةالظاهرةالأجزاءوجميع،الرجلعنأواليدعن

منمجاز)ؤجل(بأتاالإنسانوصفأنلم52الحجر/أ(و!ون!ائايحنكتم:تعالىقولهمثل

فهيالقلبمحلهاكانوإنالصفاتهذهلأنصحيحغيرقولالجزءبصفةالكلوصفباب

آشت!برؤأقاذآلديمت!:تعالىقالولذلكحقيقةلهصفةوهيلإنساناعلىتصدقصفات

قلوبهم،استبهرت-سبحانه-يقلولم6،1/لأعرافا1(!يهؤوئبهاضنتملألؤى"ةاتا

(آلتتتؤصنمنئ!آلظآتب%بآدته:تعالىقولهوكذلك،القلبمحلهالاستكبارأناعتبارعلى

الكلؤض!أنلناتأكذوقدجدأ،كثيروغيرها،قلوبهمالظانة:سبحانهيقلولملم6الفتح/أ

غيرمنالإنسانإلىصفتهاأوالجوارحلهغلفيهايضافالتيالعزلهيةالحقائقمنالجزءبصفة

الكلية.علاقتهمرسلمجازبائهالتجوزذلكي!فىأن

علاقتهمرسلمجازفهي)المسبب(عن)السبب(بلفظةالتجوز:الثالثةالعلاقة

السببية.

مجازالتعبيرفهذا،المسببوالمرادالسببذكرالكلامفييردأنوهوتعريفها:أولأ:

يغبرولا،موضعهفيكلوالمسببالسببيذكرأنهيالحقيقةلأن،السببيةعلاقته،مرسل

متعددةوألوانصورتعالىاللهكتابفيلهالأسلوبوهذامجازأ،إلاالآخرعنبأحدهما

تباعأ.عليهاسنقف

.28،8،2،/2المرسلةالصواعقمختصر(1)
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العلماء:عندالعلاقةهذهعنمختصرةتأريخيةنبذة:ثانيآ

السلامعبدبناليرتناولهالمرسلالمجازعلاقاتمنالنوعهذاأنبالذكرالجديرومن

هذافكانالكريمالقرآنفيالمسببعنالسبببلفظبهمتخؤفيلفظلكلمثالينأومثالآفذكر

ذكرومحاولةلاستقصاء،اوجهعلىالكريمالقرآنفيمنهوردماعلىلوقوفنامفتاحآمنهالجهد

بنالعزإليهأشارعماشيئأيزيدوافلمالمتأخرونالعلماءوأقا،عليهيقفلمماأويذكزةلمما

ونقل،السلامعبدابنذكرهماكل(1)الجوزيةقيمابننقلفقد-تعالىآدئةرحمة-السلامعبد

أوضحأنالملاحظومن،(و)دحاومثالعلىالسيوطيواقتصرمنها)2(الأكبرالقسمالزركشي

يكونوبهماوالاختصارالإيجازهوالمختلفةبألوانهالأسلوبهذافيالبلاغيةالأغراض

وألط!.وأجملوأبقغأخ!الكلام

عشرتسعةعددهابلغإذمستقصاةالعلاقةلهذهالمجازيةللألوانبيانوهذاأمثلتها:ثالثأ:

تباعأ.ندرجهالونآ

وأحيانأ،النعمةأوالتصرفأوالقدرةأو)القوةعن)اليد(بلفظةالتجوز:الأولاللون

أيكافي(عقدةبجد؟ءآلدىآؤيغفؤأتغفوئآنإلأ!:تعالىقولهومنهوالضرر(،الأذىبمعنى

/الآيتان،عمرانآلسورةفيومثله،(4)وأمرهتصرفهتحتيعني)بيد؟(فعبارة123،/البقرةأ

سورةوفي،83/الآيةيس،سورةوفي،88/الآية،المؤمنونسورةفيومثله،26،73

يدصعنآلجرتةيغالو(!حتئ:تعالىقولهومثله،1/الآية،الملكسورةوفي،51/الآية،الفتح

عليهميدأمنهمأخدهافيلناأنيرواأن:أييد()عنفعبارة12والتوبة/أ(ص!عروئوممثم

ينفذونهاولامباشر(،)بشكليبأيديهميؤدونهاأنأوبها،دمائهمبحقن(وتمكنعليهم)سيطرة

أؤليؤلغقوبشخق4انجزهيتمؤأيهرغذتآ!:تعالىقولهومثله(5)المتكبرونيفعلهكمارسلهممع

(2)

(3)

(4)

.61،71ص،القرآنعلومإلىالمشوقالفوائد:ينظر

.2/062،162،262القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.3/311الإتقان:ينظر

.2/135والعيونالنكت:ينظر

.2/153والعيونالنكت:ينظر
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والبصائرالعبادةفي)القوى:يعني(الأيدي)أوليفعبارةا45أص/(!وآلأبضخيىآلأيؤممط

أنعمالذين:أي،النعمأصحابهم:أي،النعمةوهييد،جمع()الأيديأو(1)(الدينفي

وقيل:،(2)(أريخوقدمواأحسنواقدلأنهموالإحسانالنعمأصحاب)هم:وقيل،عليهمالله

ضغانصآدلهؤغدكم!:تعالىقولهأيضأومنه،(3)الأبدانفيالقوةأوالدينفيالقوةمعناهاالأيدي

(لأيدي)ابلفظفعبر،021/لفتحاأ(عنكئمآلتاس!إقيىكفء؟دهلكئمفعخلتةخذونها!ثيزكل

الرجالخروجبعدالمسلمينعيالعلىيهجمواأناليهودهتمفقد،والاستطالةالقوةعن

قولهومثله،(4)كلذعلىيقدموافلم،الرعبقلوبهمفيقذفاللهلكن-!ر-اللهرسولمع

،المائدةسورةوفي،و1/الآيةالنساء،سورةفي(أيديهم،أيديكم،)أيدي:بلفظالتجوزتعالى

عتغمؤآيزيكئمعنكئمآيذيهتم!ودزآلذىكف:تعالىوقوله،53/الآية،يسسورةوفي،11/الآية

فيلأيديابلفظأراد-تعالى-أنهيحتمل،124/الفتحأ(تحئالزآطفزكتمآنتغريحنمتهةشظنن

المسلمينبعسكرطافواالذينهؤلاءلأذىالمسلمينتعرضمنيترتبما(وأيديكم)أيديهم

طافواالذينهؤلاءيصيبواأنالمسلمينوك!،المسلمينعنأيديهماللهفكف(5)الحديبيةفي

)أيديهماليدبلفظأريدأنهويحتمل،حينهفي-سبحانه-اللهأرادهالحكمةبأذىبعسكرهم

عنهم.ؤكفكمعنكمقكقهم:يعني،الكلعنبالجزءالتعبير(وأيديكم

فيأدتةتغتيمإنآلأسترى+تنىإتلإيكمقيلمنفلألئئ!تةئها:تعالىقولهأيضأومنه

أدتةيفدثفز!قيئوفئم:وقوله1،5الأنفال/1(يمنخئمأخذيخثآختنبمئؤتكئمخئرأفلؤيكئم

.411/التوبة9(يآتدي!تم

فخذوممتمآيز!صؤئيهقوأمتلئئ!آ"!ثإأوقفيؤتغتزلوكؤلتمن!ف!:تعالىقولهأيضآومنه

فيه!آيدتهضش!مالوأإثتكخأنقؤئمهتمإد!:وقولهأو1النساء/أ(ثققتموالتمحتثوآقئلوممتم

(1)

(2)

(3)

(4)

.5/051والعيونالنكت:

.306ص،الجلالينتفسير:

.51/712القرآنلأحكامالجامع:

.بتصرف86ص،الجلالينتفسيهر:

.بتصرف6،ص،الجلالينتفسير:
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آيدتهق(و!قبه!(قهقزيآ!اوقكئو!:تعالىفقوله،111/المائدةأ(آندتهزعن!تم

بالأيديعنهوعبز،(ذلكشابهماأوأذيتهمأوتطاولهم)يكفوامعنىعلىمحمولالآيتينفي

فيه.ب!بسلأتها

)اليد(.بلفظالمعانيهذهعنالتجوزمنالعزيزالكتابفيوردماكلفهذا

.()جزائهعن)الاعتداء(بلفظةالتجوز:الثانياللون

الأظتمالطيين(آنتهؤأقلآعذؤن!قاني:تعالىقوله:أولهما،مثالانالكريمالقرآنفيوله

ذإ11و4/البقرةأ(غتئكئمحآغتذئقابيثليقآغتذوأغقئهغتخكئمئذ!غآ!قمتن:وقولهلم391/البقرةأ

عنمسببانلأتهماعدوانأ،أواعتداء-عدوانهمعلىالمعتدينومجازاةالاعتداءعقوبةشغى

السببية.علاقتهمرسلمجازبت!ملاعنبالسببوالتجوزالاعتداء)1(.

.()جزائهعن)الاستهزاء(بلفظةالتجوز:الثالثاللون

ممغتييخفيقىتمذلئميهئمتنتهنرئألثة!:تعالىقولههوواحد،مئالمالكريمالقرآنفيوله

استهزائهمعلىالمجازاةفسمىباستهزائهم،يجازيهم:معناه،115البقرة/أ(!تغمهون

قال،السببيةعلاقتهمرسلمجازبئ!ملاعنبالسببالتجوزإذ.(2)هنعمسببلأنهاستهزاء

استهزائهم،علىويجازيهمبهمويسخرويعاقبهممنهمينتقم:"معناه:الآيةعلىتعقيبآالقرطبي

")ر(.كلامهمفيكثيرأذلكتستعملوالعربالجمهور،قولهذا،الذنبباسمالعقوبةفسمى

.()جزائهعن()الخداعبلفظةالتجوز:الرابعاللون

والوآدثةمجدعونآلمئفقين!ان:تعالىقولههوأيضآواحدمثالالكريمالقرآنفيوله

فهو(4)(خداعهمعلى)مجازيهم:يعني(!والوخدلمحهتم:فقوله1142النساء/أ(خللمحهتم

السببية.علاقتهمرسلمجازالمسببعنبالسببوالتخؤزبت!ملاعنبالسببتعبير

(1)

(2)

(3)

(4)

علومفيوالبرهان،16ص،القرآنعلومإلىالفوقوالفوائد،52صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

المعنى.بهذا04ص،الجلالينوتفسير،2/162القرآن

المعنى.بنفى5ص،الجلالينوتفسير،5صوالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.1/207القرآنلأحكامالجامع

.321ص،الجلالينوتفسير،5/422القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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.()جزائهعن)المكر(بلفظةالتجوز:الخاصاللون

خئروآدئهومصرآدترومحروأ!:تعالىقولهأولها:،أمثلةالعزيزالكتابفيوله

ويحتمللها،مسببلاثةعقوبتهعن)المكر(بلفظ"تخؤز،154/عمرانآلأ(!أئمبهيريمت

اللهمنمتحققوهذا،خفيةالخصميضرفيماالتدبيرهوالمكرلأنحقيقيآ،اللهمكريكونأن

قوله:الرخاجعنالقرطبيؤتقل.(؟)"يقمهمنلهمأعذةمامعبيغمهإياهمباستدراجهتعالى

تعالى:قولهأيضأومنهالابتلاء")2(.باسمالجزاءفسمىمكرهمعلىمجازاتهم:الله"مكر

لمعنىابنفسأو9/افعرلأا1(!نور!يخئآأتقؤملأإمئحرآلتهقلآيأضنمخرآل!ؤآفآيحنوأ!

بنفس130/الأنفال1(نيو!غئآخثرؤ1لتهألتهؤتغكر!ؤتخكرون:تعالىوقوله)و(السابق

جزاءعلىعقوبةأعجلالله"قل:أي112يون!/9!مكرأغ!شآأدئه!قلي:وقولهأيفأ)4(المعنى

!وقذ:وقوله.(5)"ركملامنأتوهمماإهلاكهمفيأسرعالعذابمنيأتيهمماأنيعني،مكرهم

أمضىشاءفإنجميعآ،الأمرتدبيرلثه:أي142الرعد/أ(آتم!جميثآطئؤقئي!منمكرآلذين

ويعذبهميجازيهمثم،مكرهممنشيءإليهيصلفلا،منعهشاءوإن،عليهعاقبهمثممكرهم

لاؤفئممزاومكقتاإ!مؤمكرؤا!:وقوله،(،)مكرهميغلب-لىتعا-فمكره،مكرهمعلى

المسببعنبالسببوالتعبير.عقوبتهمبتعجيلجازيناهم:أي،015/النملأ(!يصثعروئ

الكفار.منالحاصلالأولالمكرعنمسببالمكرعلىالجزاءلأنالسببيةعلاقتهمرسلمجاز

غرضأهمأنويلاحظالكريمالقرآنفيالسببةالعلاقةمنالخامساللونمنوردمافهذا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

علومفيوالبرهان،1،ص،القرآنعلومإلىالمشوقالفوائدومثله،35صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.!كا2/1لقرآنا

.4/89القرآنلأحكامالجامع

.512ص،الجلالينوتفسير،7/254القرآنلأحكامالجامعينظر:

.39،/7القرآنلأحكامالجامعينظر:

المعنى.بنفس6،2ص،الجلالينوتفسير،8/243القرآنلأحكامالجامعينظر:

للماتريديالنةأهلتأويلاتأيضأوينظر،334الجلالينوتفير،9/335القرآنلأحكامالجامعينظر:

.و56/6
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وأوقعوأجملوألطفوأبلغأخفالكلاميكونوبهماوالإيجازالاختصارهوفيهلجلاغي

وأترب.وأوضح

)جزائها(.عن()السيئةبلفظةالتجوز:السادساللون

فاكألؤأبهموحاقعملوأماتا!مسقةصاتهض!:تعالىقوله:ولهاأ،أمثلةالكريمالقرآنفيوله

أعمالهم،منالخبيثوجزاءكفرهمعقوباتصابهمفأ":أي431/النحلأ(ءتمتتهنرءوترريبه

بهموحالهت!صسؤاماتا!تقالثم!ولدا:تعالىقولهومثله.(1)"استهزائهمعقاببهموأحاط

،(2)"والمعاصيالكفرمنكسبواماعقابلهمظهر":أي814الزمر/أ(!ونبهءتحصحهننقاكأنوا

ماكتصصبؤاس!ماتسصممحيهتمهؤلامنطلموأماكممبرأؤآلذينلمنتائ!قآضتابهتم:تعالىقولهومثله

قولهوكذلك.(ر)الآيةمنالموضعينفيالمعنىبنفس151الزمر/أ("بمغجزممتممموما

(!ئعطيرئفؤزآآمموؤد!لتثرغتةوققذيؤمبؤتقمماأتيئؤمنثا!مقآؤصقهم!:لىتعا

.(4)السيئاتعذابوقهمأي،لمواغافر/

سمو4يزعؤنئالوحاق!روأقاشتمالضآدتهقوق!ه!:تعالىقولهأيضأومنه

فماطلبوهحيثبه،العذابأنواعإلحاقمنالله"فوقاهأي:،145أغافر/(يألعذاب

بهءقاكأنوأيهمقاحؤ(ولجمقاسمثآتوتداقتم!:تعالىقولهومثله،(5)"اللهإلىأمرهفوضلأنهوجدوه

وأخيرآالدنيا")6(فيغجئواماجزاءالآخرةفيلهم"ظهر:أي،133الجائية/أ(!وئتئتغنن

للأولىلمشابهتهاسيئةالثانية"سميت،140/الشورىأ(ثلهام!يئةس!يئؤوجنئؤأ!:تعالىقوله

منالكريمالقرآنفيوردمافهذا"الم(.الجراحاتمنفيهيقتصفيماظاهروهذا،الصورةفي

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

المعنى.بنفس355ص،الجلالينوتفمير،10/103القرآنلأحكامالجامع:

.51/266القرآنلأحكامالجامع:

كا.41ص،الجلالينوتفسير،!كا،/51القرآنلأحكامالجامع:

بضصرف،916ص،الجلالينوتفسير،2و51/6القرآنلأحكامالجامع:

.624ص،الجلالينتفيرومثله،13،/5القرآنلأحكامالجامع:

.466ص،الجلالينتفسير:

.644ص،الجلالينتفمير:
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لهذاعرضناهاالتيالآياتكلفيبلاغيغرضأبرزولعل،السببيةالعلاقةمنالسادساللون

وأجملوألطفوأبلغأخفالكلاميكونوبهوالاختصارالإيجازهوالمجازيالأسلوب

السببية.علاقتهمرسلمجازفهوالمسببعنبالسببتعبيرهوسببهعنبالجزاءوالتجوز.وأدق

.(الذوقأوالاختبارأوالعلمأو)العرفانعن)الابتلاء(بلفظةالتجوز:السابعاللون

آشقف!ث(ثآكأتق!ىشلوأ!هتالك:تعالىقولهأولآهما:،مثالانالكريمالقرآنفيوله

تختبرأوتعلمأوتذوق:أي،نفسكلتبلو-الحسابيومفي-هنالك:المعنى،130أيونس/

ؤنتلو2آإلضئببينمنكزآتمخهلإيننغترحق!ؤتتتلؤقكتم:وقوله.(؟)لمعمنقدصتماجزاءوتعرف

العرفانعنبالابتلاء"تخؤز:الآيةعلىتعقيبأالسلامعبدابنقال،113أمحمد/آخبايمز!(

فالعلاقةالمسببوأريدالسببفذكر.(2)"مخبراتكمونرف:قيلكأنهالابتلاء،عنمتتبلأته

المرسل.المجازعلاقاتضمنسببية

.()الحفظعن()الكتابةبلفظةالتجوز:الثامناللون

آلانب!اوقثلثمقالوأما!ئئصئكتي:تعالىقولهأولها:،أمثلةالعزيزالكتابفيوله

سنكتبهوقيللنجازيهم،قالواماسنحفظ:"أي:القرطبيقال،1118/عمرانآلأ(لغئرحق

يؤتونهاالتيكتبهمفييقرؤوةحتىقولهمب!ئباتالحفظةنأمرأي:أعمالهمصحائففي

هوالحفظهنا)سنكتب(بعبارةالمرادأنعلىوالدليل")و(.عليهمللحجةأوكديكونحتى

ماقالواأنمنذوتخققتزمانهاانتهىالحقيقيةالكتابةلأن،المستقبلبصيغةالفعلاستعمال

ضياععدممعنىيتماثلأنلأجل،سنحفظبمعنى)سنكتب(قاللكئهفعلوا،ماوفعلواقالوا

أوكدالكتابةبلفظوالتعبيرتضييعولاتفريطغيرمنبهاسيجازونوأنهموأفعالهمأقوالهم

المقصودانفإتهماوضبطهمالحفظهاوالشهاداتالحسابيكتبواأنالناسعادة"منلأن

(1)

(2)

(3)

.343/"القرآنلأحكامالجامعينظر:

علومفيوالبرهان،71ص،القرآنعلومإلىالموقوالفوائد،53صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.2/904اللبيبمغني،المعنىبنفس2/126القرآن

.4/294القرآنلأحكامالجامع
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هنافالمجازالمسببعنبالسببتعبيربهاوالتعبيرالحفظفيسببفالكتابة.(1)"بالكتابة

ؤتؤكأغلعئهتميتت!ونف!ضضققايكتمب!وآدته:تعالىقولهأيضأومنه،السببيةعلاقتهمرسل

تعالى:وقوله،(2)"عليهليجازيهمأعمالهمصحائففي"يثبته:معناه181النساء/أ(آدتو

محفوظآ،يكتبوتهالحفظةرشقناإن:معناهلم12أيونس/قاتئكرولت!(رسمقتايكنبونإن!

الذيالمكرفعلزمنلأنالحفظمعنىليعطيالمضارعبصيغةالكتابةفعلوجاء،يضيعفلا

ؤتمذقاتقولمبمنكن!سح!حت!:لىتعاقولهومثله،وكيستعليهمشخلوقدنقضىوامضىمكروه

ولؤآلضخلخمئمئيغمل!فتن:تعالىقولهوكذلك17و/أمريمقذا!(أنغذابيحنتهفى

()و(حافظونالعمله:أيوأ،4الأنبياء/أ(!!نبوئلصليصئغيهءدليثافلآ!فرانهمؤصمن

الناسعندوالعادة،والحفظالكتابةمعنىتضفنلائهوأبلغوأدقأوكدالكتابةبلفظوالتعبير

ولو،والأقوالالأفعالوتضبطتحفظأنالكشابةمنوالمقصودتكتبوالشهاداتالحساباتأن

المسبببلفظبالتعبيرفحصلالموجز،الدقيقالبليغالمعنىهذاأذىلما()حافظونبلفظعبر

أيضأالمعئهذاومثل.السببيةوعلاقتهمرسلهنافالمجاز،البليغالأسلوبهذاالسببعن

بالمضارععبر211أيس/(وإثرهتمقذكوأقاونتحتمبآتتؤفنتنمخنإتا!:تعالىقولهفي

يذهبفلا(4)المحفوظاللوحفيوأحصيناهشيءكلحفظنا:المعنىلأن،الماضيعن()نكتب

الحفظإرادةفيسببالكتابةولأن،عليهييخازواشرأوخيرمنحياتهمفيقذمواماعنا

وقوله:11والزخرف/أ(ؤتجئلونشه!تهتم!سمضكنمب:تعالىقولهوكذلك،سببيةفالعلاقة

الحفظمعنىليفيدالمفمارعبصيغةالكتابةفعلوردلم80/الزخرفأ!هونو!نكيتذيهتم!تئروربم!لتا

وبصيغة)الحفظ(معنىليفيد)الكتابة(بلفظعبزلكن،زمانهمضىالشهاداتكتابةفعللأن

فيالأخرىوالفائدة،الأخرىالآيةفيالمعنىوكذلك.والتصورالحضورمعنىليفيدالمضارع

علىوسيحاسبونتضيعلاوأثهاأمامهممتضؤزةوالاستمرارالدوامتفيدأتهاالمضارعصيغة

للمعانيوأجمغأخصزكونهعنفضلأالوعيدوأبلغالترهيبأشدمنوهذاوأقوالهمأعمالهم

(1)

(2)

(3)

(4)

.35صالإيجاز،إلىالإثارةكتابيظر:

المعنى.بنفس11صو،الجلالينتفسيرومثله،28و/5القرآنلأحكامالجامع:ينظر

المعنى.نفىمنيقرببما436ص،الجلالينتفيرومثله،33و/11القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.بتصرفعهماالمعنىهذاأخذنا،258ص،الجلالينوتفشر،51/31القرآنلأحكامالجامعينظر:
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السبببلفظبالتعبيرحصلماوهذا.(؟)وأفخمالمعنىإيصالفيوأدقاللسانعلىوأخ!

علاقاتضمنسببيةفالعلاقةعهام!ئبوالحفظالحفظفيسببالكتابةلأن،المسببعن

المرسل.المجاز

)أئرها(.عن()الدلةبلفظةالتجوز:التاسعاللون

ؤنيلهادة"ؤلائت!حلآآخمئتنوألقدين!!:تعالىقوله:هي،أمثلةأربعةالعزيزالكتابفيوله

ؤتزهقهئمبخلهال!ئئقيجز%آ!تئمالئأوبتت!كت!ذلوآ!:وقوله،621/يونسأ(لةحؤلاذقتروجوههتميزهق

قال44أ./المعارج،43/القلمأ(دلةتزهفهخ%لضحرتم!خصعة:تعالىوقوله،12،/أيونس(زلة"

الوجوهفيتظهرالتيآثارهاعنبالذلةتجوز":-(62/)يونسآيةعلىتعقيبأ-السلامعبدابن

يظهروالذي،بالعقلإلاتدركلاالمعانيمنمعنىالذلةولأن.(2)"القلبذلةعنمسببةلأنها

سببيةفالعلاقةالم!بعنبالسببتعبيرأأثرهاعنبهاقعتز،الذلةأثرهوإتماالوجوهعلى

البلاغة.علماءقرزةماعلىمرسلوالمجاز

.()أثرهعن)المنكر(بلفظةالتجوز:العاشراللون

فىتعرتةاتنتابتنزلحتالتمنلىؤإأ!:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيواحدمثالموله

عن)المنكر(لفظهوالذيبالسببتجوزفقد172/الحجأ(آئمن!رآلذلهيئكقرؤاوجوه

أثرههوإنمايظهرفالذي،بالعقليدركالمعانيمنمعنىالإنكارلأن،أثرههوالذيالمسبب

السببية.وعلاقتهمرسلفالمجازإليهما)3(وماوالعبوسكالكراهة

)أثرها(.عن)البفضاء(بلفظةالتجوزعشر:الحادياللون

بطانةتئعذوألاآلذيمنةاقنو(تآتها!:تعالىقولههوواحدمثالالكريمالقرآنفيوله

آكتن(صدوردتمتخقوماآتؤههتميقآئبغفحآ4تذتتذع!تمتاخماكللاوذوألونكختةلا3ولبهغقن

(1)

(2)

(3)

نأوالسيوطيالقرطبيذكرفقد،654ص،الجلالينوتفسير،16/119القرآنلأحكامالجامعينظر:

المعنى.منإليهذهبنامايؤكدمما،الحفظةهمبالرسلالمقصود

.541صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب

.54صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:
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لأن(؟)"(ودلالته)أمارتهوهوالمسببعن)البغضاء(،وهوبالسبب"تجوز8111/عمرانآلأ

مرسلمجازفهوالوجوهعلىأئرهايظهر!انما،بالعقلإلاتدركلاالمعانيمنمعنىالبغضاء

السببية.علاقته

)الإظهار(.عن()الإخراجبلفظةالتجوزعشر:الثانياللون

قخزصةمجقرقنم!ذعهل:!قتمتعالىقولههوواحدمثالالعزيزالكتابفيوله

سبالإخراجلأنالإظهارعنبالإخراجقتخؤزلنا،فتظهروة"معناة1148الأنعام/1(بآ

.(2)"عليهالأدلةإقامةوإظهارةللبصائر،إظهارهوبلللأبصار،إظهارذلكوليسالإظهار،في

السببية.وعلاقته،مرسلهنافالمجاز

.()القبولعن()السمعبلفظةالتجوز:عشرالثالثاللون

وقا!الؤأي!تطيعونألمتتع!قاكألؤأ:تعالىقولهأولهمامثالانالعزيزالكتابفيوله

الشيءقبوللأن،بهوالعملذلكقبوليستطيعونكانوا"ما:معناه120أهود/(!يبجرون

لاكألؤأدبخيرىغنغظآ4فيآعسخغنم!الدينكأنف:تعالىوقوله")ر(،عنهومسبباستماعهعلىمزتسب

ماالنبيمنيسمعواأنيقدرونلا"معناه:السيوطيقالا151/الكهفأيتتتطيموتىلهتز!ا!(

يجدونهالذيالقبولعدمهوالسمععلىالقدرةفعدم،(4)"بهيؤمنونفلالهبغضأعليهميتلوه

السببية.هيوعلاقتهمرسلالمجازفهنا.أفئدتهمفي

.()العدلعن()الميزانبلفظةالتجوز:عشرالرابعاللون

بآلحتيآتكصئبآلرلالدىآلته!:تعالىقولهأولها:،أمثلةثلاثةالكريمالقرآنفيوله

،أ،/الرحمنأ(آقميزات!!ووض!عرقعهاوآ!تصما!:وقوله،711/الشورى1(وأ!يزان

(1)

(2)

(3)

(4)

.54صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.(1)رقمالها!انظر

والبرهان،71ص،القرآنعلومإلىالمشوقالفوائدكتابومثله،54صالإيجاز،إلىالإفارةكتابينظر:

.3/311والإتقان،2/161القرآنعلومفي

.104ص،الجلالينتفسير:ينظر
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كانلما"،512الحديد/9(بآتق!وألناسىيقوملميزالتوآآتكشبمعهص!وأنزتآ:لهوقو

السببية.علاقتهمرسلمجازفهو.(1)"عنهبهتجوزوالإنصافالعدلفيسببأالميزان

.(والعقوبة)المثوبةعن()العلمبلفظةالتجوز:عشرالخامساللون

أدتة(يغثضةخثريق!وماتفعلؤأ:تعالىقولهأولها:،أمثلةأربعةالكريمالقرآنفيوله

المجازاةلأن،أعمالكمعلىيجازيكم:"المعنى:القرطبيقال،عليهيجازيأيلما97/البقرةأ

فات2شذيمن\ؤنذزتمتفقهيمنآنفقتص!ومآ:لىتعاقولهومثله،(2)"لشيءبالعالمامنتقعإئما

ؤليفلمنصدفوأآلدجمتآلئهقليغقمنقئيهتمينآلديئقتآؤتقذ!:وقوله،0721/لبقرةاأ(شلصه.آلئة

(!لمتفقينآؤقغثنقوأاتلذليئآلتهآؤقغلمن!:لهقوو،31/تلعنكبوا9(!بينئبهلإآ

ماجنسلكلوالعقوبةالمثوبةعنبهمتجؤزالآياتفي)العلم(فلفظ،111العنكبوت/ا

حصولوبعد،العلمعنم!تبانلأتهماوالعقوبةالمئوبةعنالعلمبلفظعتزوقد،(و)يناسبه

السببية.علاقتهالذيالمرسلالمجازمنهنا()العلمفألفاظ.العقابأوالثوابيكونالعلم

.(بهالعملأو،الطاعةمنعنهنشأ)ماعن()الإيمانبلفظةالتجوز:عشرالسادساللون

اتكتببئغفى!أفئؤمنون:تعالىقولهأولهما:،مثالانالعزيزالكتابفيوله

التوراةببعضأفتعملون"معناه::السلامعبدابنقاللم85البقرة/أ(وتكفروتبسقيق

،الإيمانعنسبسبلأتهالكتابيوافقبماالعملعنبالإيمانقتخؤز-الأسارىفداءوهو-

!ؤماكأ!:تعالىوقوله،(4)"-ديارهممن!اخراجهمخوانهمإقتل-وهوببعضالعملوتتركون

قبلالممخرةإلىصلاتكمأجرليضيعاللهكان"وما:معناه4311/البقرةأ(إينغكئمييفييغأدثة

(1)

(2)

)و(

(4)

،61/51،71/451القرآنلأحكامالجامعفيالمعنىهذاومئله،45ص،الإيجازإلىالإشارةكتاب:ينظر

.164ص،الجلالينوتفسير،71/206

.14ص،الجلالينوتفسير،2/014القرآنلأحكامالجامع

.16،552ص،الجلالينوتفسير،31/133،31/325القرآنلأحكامالجامعي!نظر:

علومفيوالبرهان،\"ص،القرآنعلومإلىالموقوالفوائد،55صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.السلامعبدابنعنالمعنىبنفر،2/126القرآن
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السببية.علاقتهمرسلمجازفهو.عنهبهقتحؤزالإيمانعنمتثبالصلاةأجزلأن؟(1)"النسخ

.()الشرفعن)الذكر(بلفظةالتجوز:عشرالسابعاللون

كركئم(ييه!تنا!لقذأترفآآثئكئم:تعالىقوله:أولها،الكريمالقرآنفيأمثلةثلاثةوله

بذ!رهتمآتينهمتل!:تعالىقولهومثله،عنهمتتبلأثه(شزفكماليفيه:أي511الأنبياء/أ

تعالى:قولهومثله،(و)بشرفهمأتيناهم:أيلم71المؤمنون/أ(فغرضحوتدكرهمعنض!هف

هذهفي)الذكر(فألفاظ.(4)مكلشزف!القرآنإن:أي414/الزخرفأ(ولقؤمكتههـلوكرلك4!!

السببية.علاقتهالذيالمرسلالمجازمنالمواضع

.()العذابعن(والآثام)الفتنةبلفظةالتجوز:عشرالثامناللون

/الفرقانأ(تققآثامادلكيفعل!ومن:تعالىقوله:أولهما،لانمثاالكريمالقرآنفيوله

ذوقوأ!:تعالىقولهوثانيهما،عنهبالآثامقتحؤزالآثامعنمتبالعذابلأنعذابأ،:أيلم68

مسببالعذابلأن(5)عذابكمذوقواأيلما4/الذارياتأ(!تئ!غدونبهءألذىبهتميخثتيهزقذا

الإئمبلفظالتعبيرلأنوأبلغأوجزوهو،المسببعنبالسببتعبيرآعنهبهافتجوزالفتنةعن

فتنتكمجزاءهوالتعذيبهذاأوالعذابهذا:لهميقالحينالمحجوجينعلىأوكدوالفتنة

فهو،المهينةالنهايةهذهإلىفأوصلتكمآئمينتجغقتكمالتيالأفعالمنارتكبتمماوجزاء

آ!ئتحقآإثماآلقماعيزغلىقإق!:تعالىقولهعليهويحمل.السببيةوعلاقتهالمرسلالمجازمن

(،)"الشهادةفيكذبأوخيانةمنيوجبهما"فعل:أي7011/المائدةأ(ضقاضهماتقومايئلهآخرايئ

مرسل.والمجازسببيةفالعلاقةواختصارأ،إيجازأ،المسببعنالسبببلفظفتجوز

(1)

)ر(

(4)

علومفيوالبرهان،81ص،القرآنعلومإلىالمشوقوالفوائد،55صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.السلامعبدابنعنالمعنىبنفى،2/126القرآن

.111ص،القرآنلك!ثمتأويل:ينظر

.(2)رقمالهامشانظر

.(2)رقمالها!انظر

الأصفهاني.الراغبعنالمعنىأخذنافقد،()أثممادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

.561ص،الجلالينتفسير:ينظر
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)الجد(.عن()الأببلفظةالتجوز:عشرالتاسعاللون

بصيغةاللفظهذاووردوالأخبار،المخاطبةبأسلوبالكريمالقرآنفيةر!كبواردوهو

بذكرهناهاعليهالمشتملةالآياتعرضطريقةفيسنتبعولذلك،والجمعوالمثحىالمفرد

)الجمع(،صيغةثم)التثنية(،بصيغةوردبمانتبعهثمالعزيزالكتابفيوقعأينما)المفرد(

والجمع.والتثنيةالإنرادصورمنصورةكلفيباللفظالمرادعرضفيأبينلأتها

الأبوةفيسبب)الجد("أنإلىفيرجعأبآوالبعيدالقريبالخذتسميةمجفةوأقا

إيجادفيسببأكانمنكلىق!يوعنه"،ومتئبالخذعنقرعالحقيقيفالأب،(؟)المباشرة

.(يلا(آبأ)ظهولي؟أوإصلاحهأوشيء

المفرد:بصيغة)الجد(عن()الأببلفظالتجوزمنوردما-أ

غقتكروماجعلآختبمبهتمفؤوح2جهآحقآدتوني!وجالدوأ:لىتعاتولههوواحدمثالوله

إبراهيمفأبوة.ا،8/الحجأ(قلمنآلمئلمينكوسخسبهمإثرهيرأبيكثمققةخرخمقآللإيمقني

العرب)أبوفلأثاحقيقيةكونهاأما،مجازيةحقيقيةأبوةالعربمنللمسلمين--غقيهآلمثتلأئم

فيسببهوبلللتزبالمباش!زالأتليس-آلمثتلأئمغليه-إبراهيمفلأنمجازيةوكونها()ر(قاطبة

وئب.ؤئدمنالكلوأن،عنهجاءتالمباشرةالأبوة

الذيهو-لخجهآلمثتلأ-أئهمنتأتي،محضةمجازيةفهي-عامتهم-للمسلمينأبوتهوأما

لقوله:(ـه)"دلولاعلىالوالدكحرمةالمسلمينعلىإبراهيمخزقهو"لأنالمسلمينشفاهم

التجوزمنوالغرض.لم128البقرة/9(لكق!يقةأقةذزقيتآؤمنلكم!يمايخؤأخعفاقتا!

باتباعلهمودعوتهلهمنصيحتهفيالخيرإلالأبنائهيريدلاالأتلأنوالتوكيد،والبيانالتقريب

سببية.والعلاقةأيضآمرسلهنافالمجاز.تعالىاللهدينهوالذي،دينه

(1)

(2)

(3)

(4)

.()أبمادة،القرآنغريبفيالمفرداتيظر:

.(1)رقمالها!انظر

.21/101القرآنلأحكامالجامعينظر:

.(ر)رقمالها!انظر
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الفئئى:بصيغة)الجد(عن()الأببلفظالتجوزمنوردما-ب

آلشتطقكمألاتفيتض!مءادتمتتيئ!:تعالىقولههما:،مثالانالعزيزالكتابفيوله

شقتتوقدمجازيةفهيالبعيدالطرفمنهناهالأبوةفا،لم2،/لأعرافا1(آتحئزتنآبؤثيهمآخرج

وئدمنالكلوأنعنهفرلح-غقيهآلمثتلأئم-آدمؤئذلأنالمباشرةالأبوةوجودفيسببلأتهاأبوة

غقثؤشزيغخه،لاخاديمثأتأويلييمنويغفمكزتكتختبيكؤكذيلث!:تعالىقولهلآخروا،وئب

شخىلم6/يوسفأمجليزخيهز؟!(زتنثإنإصىوقئلإترهتميمنآتؤيكغليآتتهاتففوبكمآلياةؤغلي

إسحاقنسلمن-غلتهوآلمتتلآئم-وآلهيعقوبلأن،أبوين-ألمثئلأمتحيهما-وإسحاقإبراهيم

مباشرةأبوةليستلأنهامجازفهيالبعيدالطرفمنالأبؤةهذهلكن-ألمتتلأملخيهما-وإبراهيم

المجازمنأيضآفهو.والبيانوالتوكيدالتقريبالتجوزمنوالغرضالبعيد،السببمنهيبل

أيضأمجازفهي،أبوين-تحتهماآلمثتلأئم-وحواءآدمتسميةوأما.السببيةعلاقتهالذيالمرسل

لشرف،المؤنثعلىالمذكرتغليبيعني،التغليببابمنهي!انماالنوعهذامنليسلكن

البعيدةالأبوةهوالأول،مجازانالأعرافآيةفي""أبويكماللفظةهذهفيفاجتمعالتذكير)؟(

مخاآل!ئصدكطفتهماؤجولكذ!و؟توته:تعالىقولهوأما،المؤنثعلىالمذكرتغليبوالثاني

فثخادخثوأ!:وقوله111/ءلنسااأ(لثلمثآقلإيوآبواةزؤؤيىتهكلؤلتمالةييهنلزقارزؤتذته"كأنإنترك

(ىيث!زعئآغلىآبؤلةؤزفع!رءايجينآلنهشتآةم!ءانآذخللياوقالآبؤتوإتهةاؤىيوشفررغك

مجازأبوين،والأبالأمتسميةلكن،حقيقيةفهيمباشرةهناهافالأبوة5511،ووأيوسف/

التغليب.بابمنولكنالنوعهذامنليسهنافالمجازقلنا،كماتغليب

الجمع:بصينة)الجد(عن()الأببلفظالتجوزمنوردما-ج

الحقيقةبين)الآباء(بلفظالمرادفيللفصلتأملفضلإلىيحتاجدقيقموضوعوهو

)الحقيقية(المباشرةالأبوةفيسببهيي!لاالبعيدةوالأبوةالمباشرةالأبوةبينيعنيوالمجاز،

موضعأ،عشرتسعةفيالحقيقةبهمرادأالكريمالقرآنفيالجمعبصيغة)الآباء(لفظوردفقد

عشرأحدفيالمجازبهومرادأموضعأ،الثلاثينعلىيربومافيوالمجازالحقيقةبهومرادأ

الثلاثالصورمنالآياتعرضيستوجبدقيقالثلاثةالأنواعهذهبينمافيفالفصلموضعأ،

ومعانيلطائفعلىتشتمللأنهاالصورهذهمنصورةكلمنالمرادفيللحكمبالتسلسل

يأتي:ماوفقوعلىنادرةبلاغيةووجوهدقيقة

.3/213القرآنعلومفيالبرهان:ينظر(1)
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فمنهاموضعأعشرأحدفيوردوقد،فحسبالمجاز)الآباء(بلفظةأريدما-؟

بقرينة816/المؤمنونأ(!آلأؤلسءابآءممئمتةلهقراف!ةآجآشآتقؤلمأو!ذتآت!!:تعالىقوله

)أم(إنقيلوقدالأجداد،)آباءهم(بالمرادبأنالمجازيللمعنىتأكيدلأثها)الأولين(

العادةلأن(1)"فيهالتدبزوتركواأنكروهفلذلكبهلآبائهمعهدلاماجاءهم"بل:أي،بلبمعنى

بما-جديدأعليهمالقرآنكانفلماوتقديسأ،ثباتأاكتسبتالقدمفيأوغلتكفماشيءكلفي

الأولينآباءهمجاءقديمثقهبأنأوبأتاأحدلهمتزوولمأحدعنهيخذثهمولم-أحكاممنفيه

فيه.التدثروتركواالقرآنأنكروافلذلك،ترتابولامفقلوبهمتجفللاحتى

ق!ئهئم!آلأقذمونابآؤ!م!آشر!تغ!دلهنقاكئترآقرءئترقاذ!اله:تعالىقولهومثله

يحناداإ!:لىتعاوقوله(قدمونلأا):بقرينة71،-57لشعراء/اأ(!آلغانينرثالأقيغدؤ

)الأولون(،:بقرينةلما،،16الصافات/أالأولو!!(اتآؤتاآؤ!نضتعوثونتآإنراتاؤغطخايمنآ

عنتصورلديهمليسلأئهم،الأولينالآباءبعثينكرونكانواأتهمعلىتدذوالسياق

يظهر،ماعلىالأجدادالآباء:بلفظفالمراد،الباليةالأجسادفيالأرواحوبعثالإعادةكيفية

آؤءاتآؤتا!تختعولؤنتاإنرا؟ؤعطخاؤبمآمتتاآبذاتقولوئؤكألهؤأ!:تعالىقولهأيضأومثله

ذإلئهد%كئتغآتم!اله:تعالىقولهومنه()الأولين:بقرينة4،148،/الواقعةأ(!آلأولون

إنرقضءابمآبكؤإبةإثقكلغئدقالوأبغدىيمنتقمدو!قايتييهقاذإدآتخؤتتيقوبحضحر

لغرضا()آبائكفلفظة3311/البقرةا(!م!لمونلهر،ونخنوجلأااتفاوإشحقؤإشنييل

سببهيالتيالبعيدةالأبؤةأرادواوإتما،المباشرةالأبؤةيريدوالمأتهمفيواضحمنها

يعقوبلآلالعئمكانوإسماعيلالجذ،كانإبراهيمفإن،المباشرةالحقيقةالقريبةالأبؤةفي

،62الشعراء/أ(نيل!ألآءابآيكم!رئبهؤوزت:تعالىقولهذلكومثلجميعآ)2(-مئآلتث!لآوهتلغ-

!ضاشعغناأيضأ:ومثله،الثلاثةالمواضعفي()الأولينبقرينة18/الدخان،261/الصافات

.()الأولينبقرينة613/القصص،42/المؤمنونأ(آلأؤلينءابآل!افىنهذا

(1)

(2)

.31و/21القرآنلأحكامالجامعينظر:

.41/123القرآنلأحكامالجامعينظر:
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الحقيقيين،الآباءلا)الأجداد(المذكورةالمواضعفيو)آبائنا(()آبائكمبلفظةفالمقصود

علاقتهمرسلفالمجاز،المباشرةالأبوةفيسببالأجدادلأنالمسببعنالسبببلفظتعبيرأ

لم83/أيوسف(ؤتغقوبوإشخقإنجرجميصةابآءىطة!ؤآتبغث:تعالىقولهوأخيرأ.السببية

السببمنلاإ-لخيهآلشلأئم-ليوسفأبوينليسا-لختهماألمتتلأم-واسحاقإبراهيمأنومعلوم

فيومكانهماعندهلحرمتهماوتوكيدآتقريبأمجازأ)الآباء(لفظةعليهماألهيقةواتماالبعيد،

.الإتباعووجوبوالحرمةالقربفي-غقيهألمثتلائم-يعقوبأبيهعنيختلفانلا!ائهما،نفسه

السببية.علاقفالذيالمرسلالمجازمنأيضأفهو

الكريمالقرآنفيكثيروهو،مجتمعينوالمجاز()الحقيقة)الآباء(بلفظةأريدما-2

تعالى:قولههوواحدموضعفي)آباءكم(بلفظوردفقدموضعآ،الثلائينعلىيربو

هناها(ءبالآا)فلفظة0021/لبقرةا1!ز!رأأشذ\ؤ!تماصبآءةاللةكدتجيىكو!فآدنخروا

العربعادة"كانت:-الآيةعلىتعقيبأ-:القرطبيقالوالأجداد،الحقيقيينالآباءبهيراد

،وكرمبسالةمنأسلافهاأياموتذكربالآباء،فتفاخرالجمرةعندتقفخخهاقضتإذا

فأعطني،المالكثيز،الجفنةعظيم،القبةعظيمكانأبيإناللهئم:ليقولالواحدإنحتى

ذكرالتزامهممنأكثراللهذكرأنفسهمليلزمواالآيةفنزلتأبيهغيريذكرفلا،أعطيتهمامثل

هؤكءشغناتل!:تعالىقولهومثله.(؟)"المفسرينجمهورقولهذا،الجاهليةأيامآبائهم

،(2)ةكمأهل:الآيةفيإليهمالمشار144الأنبياء/أ!آئعمرلخالمطالحتئممتموإبآة

تزوللاأئهاقطئواالنعمةفيالعمرعليهموطالنعيمها،فيولآبائهملهم"بسطنا:والمعنى

المقصودأنإلىيرشدفالسياق،(و)"..-غؤعل-اللهجخجتذتيرعنوأعرضوافاغتروا

وموجودأحاصلآكانالعيشوبسطوالرخاءالنعمأنيعنيوالمجاز،الحقيقة)الآباء(ب

السابقين،وأجدادهمآبائهموفي-!-النبيظهورعندالآيةفيإليهمالمشارهؤلاءفي

حقممتموةابآةتتغتهض!ؤثيهن:تعالىقولهومثله،(آئعهرعثتالمطالئتح!لا!:قالولهذا

العمروطولوالغنىبالصحةالدنيافيوآباءهم"متعتهميعني811/الفرقانأ(آلذ!رأو!متل

(1)

(2)

(3)

.4و2/1القرآنلأحكامالجامعينظر:

.2و11/2القرآنلأحكامالجامعينظر:

.(2)رقمالها!انظر
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إلىيرشدأيضأفالسياق(؟)"بكفأشركوا،ذكركتركواأيالذكر،نسواحتىالرسلموتبعد

والأجدادحقيقةالمباشرينوالأبناءالآباءيعنيوالمجاز،الحقيقة)الآباء(بالمقصودأن

جآة!!حتئاببماوهؤلأءقخغتتل!:ومشله.مجازأآباءفهم،مباشرينغير)آباء(همالذين

محمدأيالخق،جاءهمحتىبالإمهالالدنيافيهؤلاء"متعنا:أي،12و/الزخرفأ(آتحق

الآباءفالمقصود،(2)"--غقئهآلمثتلأئمإبراهيمدينأصلهوالذيوالإسلامبالتوحيد-جو-

الحقيقيةالأبوةعنبالآباءالشعبيرأنويظهرذلكإلىالسياقيرشدكماوالأجدادالحقيقيون

ومثله:،وأبلغوأخ!وأخصرأوجز)الأجداد(المباشرةغيرالمجازيةالأبوةوعنالمباشرة

المنوجهعلىالآيةفيلليهودالخطاب119/الأنعام1(ةابآؤكتمآترؤلأ!ؤ!ترفارئغتؤا

منآباؤكمولاأنتمتعلموالمماالقرآنفياليهودأيها"وعلمتم:فقالالقرآنبإنزالعليهم

كالآياتوالمجازالحقيقةبالآباء:فالمقصود")و(فيهواختلفتمعليكمالتبسماببيانالتوراة

لسانعلىتعالىقولهوكذلك)الأجداد(،المباشرينوغيرالمباشرينالآباء:يعنيالسابقة

منبهاآدتهلرلآقاؤءابآؤكمآنتصسمضت!تموهآآسئمآلفلوننى!أتخل:(4)-غقيهآلمثلآئم-هود

وقضىحصرةيمكنلاآلهةواتخاذهاوعبادتهاالأعشامفتسمية171/الأعراف1!هو!صو

إلىوالأجدادالآباءمعحىعلىهوبلالآيةفيإليهالمشارالجيلمنوالابنالأبزمنعلى

يعني:والمجاز،الحقيقةيعنيوالأجداد()الآباء:بهوأريد)الآباء(لفظةفأطلق،مغئتنخذ

منقاتغبدون!:-آلتثتلائم-غليهيوسفلسانعلىتعالىقولهومثلهوالبعيد،القريبالأب

ادلمرفا041/يوسفأ(شفطتنمنتهاآدتهآثرذقآم!ؤاتآآنتسؤلمئتتتموهآ(شمآ4لأاتدويه

إجراءيمكنوهكذاواختصارأ،إيجازأالسياقإليهيرشدكماوالأجدادالحقيقيين)آبائكم(ب

سورةفي)آباؤكم(بلفظةذلكمثلوردفقدكثيرةلأتها،الأخرىالمواضعفيالاحتجاج

بلفظةوورد،23/الآية،النجمسورةوفي،43/الآيةسبأ،سورةوفي،54/الآيةالأنبياء،

سورةوفي،70،3،1/الآيتان،الأعرافسورةوفي،481/الآية،الأنعامسورةفي)آباؤنا(

(2)

(4)

.21/11القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.،2/كااالقرآنلأحكامالجامع:ينظر

.381ص،الجلالينتفسيريظر:

.112ص،الجلالينوتفسير،7/372القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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وفي،61/الآية،النحلسورةوفي،51/الآية،إبراهيمسورةوفي،8،،62/الآيتانهود،

في()آباؤهمبلفظةوورد،67،68الآيشان/،النملسورةوفي،83/الآية،المؤمنونسورة

،الدخانسورةفي)آبائنا(بلفظةوورد،6/الآية،يسسورةوفي،أهو/الآيةهود،سورة

سورةفيواحدموضعفي()آبائهم:بلفظةوورد،25/الآية،الجائيةسورةوفي،36/الآية

!ولايجذيمنى:تعالىقوله،مجتمعينوالمجازالحقيقةبهيرادماإلىويضاف،5/الآية،الكهف

ص!لا!ثوعلآساآؤاشآبهنئأؤلعوتيالنىالليةآؤةابآبالنئآؤلبعول!هنئالأربتتهن

وإنوالأبناءعلواوإنالآباءلأنلم13النور/أ!آخؤتهنآؤليئإضيهنىآؤلبئإخؤنهنآؤ

بها:يرادالموضعهذافيالآباء(فلفظة،(1)مهلزينتهاإبداءالمسلمةللمرأةيجوزسفلوا

والاختصار،الإيجازلغرضمجازأالآباءذكرعلىواقتصروالأجداد،الحقيقيينالآباء

التيالآيةفي)الآباء(لفظةهذاومثلبهىف!يوالأبمثليغذلأئهأيضآالأعمامفيهويدخل

إصيخقؤلأ%تايهنولأةابإيهنني"علئهننجاح!لا:تعالىقولهفي-ر!جم-النبيأزوإجفينزلت

شقلوا!انوالأبناءغقوا!انالآباءفإنلم55/الأحزاب1(آخؤيهنآش!ولأؤلأأتتقحيخؤيخهن

لأئهلهمالزينةإبداء-عنهناللهرضي-المؤمنينلأمهاتوأجيزاللفظةهذهعليهمتطقق

اللهلرسولوالأقاربوالأبناءالآباء"قال-النورسورةفيالتي-الحجابآيةنزلتتفا

.(2)الآيةهذهفنزلت،"حجابوراءمننكلمهنأيضأنحن-"بج!-

المجاز.عنالحقيقةلتمييزتفصيلإلىبحثهافييحتاجالتي)الآباء(ألفاظ:ملاحظة

و)ضيختم(وذترلهيهتماتايالسة!ؤمق:تعالىقوله:فأولهاالعزيز،الكتابفيثلاثةمواضعولها

في-وسلامهاللهعلواتعليهم-الأنبياءذكرمقامالمقاملأنتفصيلففيه187الأنعام/1

-ؤآلشلآمآلفتلأةغقيه-براهيمإسيدناعلىعادإذا(آبائهم)فيلفحميروا،لآيةالهذهلسابقةالآياتا

إلىذهبالقرطبيفإنولهذاوالهدايةبالاجتباءيشقللم)آزر(أباةفإنضمنهممنوشمله

إبراهيمفييصحوهو.(ر)وإخوانهموذرياتهمآبائهمبعضهدينا:فالمعنى،للتبعيض)من(أن

.معلومهوكما-غيئهآلهـئتلآئم-براهيمإابنهإليهدعاهلمايهتدلم)آزر(أباهلأن،-آلمتتلآئمغليه-

(1)

(2)

(3)

.21/232القرآنلأحكامالجامعينظر:

.2و14/1القرآنلأحكامالجامعيظر:

.13/،القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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،معلومهوكماوالاجتباءبالهدايةمشمولأباةفإن--لخيهآلشضلآئميحيىالنبيتناولنا!اذا

الأجدادمعنىعلى-لخيهماألتتتلآم-ويحيىإبراهيمحقفيالآباءمعنىحمليمكنفلاوعليه

)آبائهيم(لفظةفإنمثلأ--غقيهآلمتتلأئميعقوبتناولنا!اذاالقرآنفيمعروفأبويهماأمرلأن

كلوعلىبنا،قزكماآبائهمن--غقيهآلتثئلأئمالخليلإبراهيمفإنالمجازعلىحملهايمكن

التمييزلغرض-غلئهوآلمثتلآئم-الأنبياءآباءشأنعلىبالوقوفتفصيلإلىيحتاجفالأمرحالي

تذفلونهاعذن!خت:تعالىقولهوكذلك.(الحقيقةأو)المجازحقهفي)الآباء(بلفظةيرادفيما

ؤشنؤعدتهئمآليئعذنييت!نج!ؤآدطهز:تعالىوقوله123الرعد/أ!ةابيماييئيقصحلحؤتن

المباشرةالأبوةعلىمعناهمامحمولالموضعينفيفالآباءكاأأغافر/!وةابآيهتممحلحيحق

مثليعملوالم!انلأبنائهمتكرمةالمذكورةالجناتيدخلونالآباءوهؤلاء،()الحقيقةيعني

عليهمتتمغدآالنعمة"أن:للآيةالمجموعالمعنىلأنوغيرها)؟(،الطاعاتمنأبنائهمأعمال

اللهبرحمهبلنفسهبعملإنسانكلدخلها!انالجنةفيتراباتهممعمجتمعينيجعلهمبأن

.(2)"تعالى

فحسب.اللغويةالحقيقة)الآباء(بلفظةأريدما-و

اللغويةالحقيقة:الكريمةالآياتفي)الآباء(بلفظأريدماوهيالثالثةالصورةوأما

اللتينالصورتينمعللمقارنةمواضعهإلىالإشارةأزذناوإتما،واضحفيهافالأمرفحسب

ةابآءممتمتغلئؤاتئمقإنآلتةعندفؤآلهسلأفيلابهتمآذغوفتم!:تعالىقولهفمنهاعرضناهما،

الموضعينفي"الآباء"لفظحمليمكنفلاا5/الأحزاب1(ومؤليهئمآلذينفيفليخؤن!تم

منذلكعلىيترتبلما،أبيهلغيريدعىأنيجوزلاالرجللأنأبدأ،الحقيقةغيرعلى

آكأيتةعئ!--زالصحابةعننقلآ-العلمأهلذكرفقدوغيرهما،والميراثالحرمةفيأحكام

:القرآنفينزلتحتى-!-محمدبنزيدأإلاحارثةزيدبنندعواكنا"ما:قولهم

آتبعوأقمييل!وإدا:تعالىقولهمثلإن:قيلفإن.(3)"(آدتوغدممؤأقم!صلأفيبابهتمآذلمحوممتم!

(ؤلايفتذون!ثصئايغعلؤئلآؤممثمابآة\ؤتؤكأئتأءاتآةغقيهآلقيتامآتتيغتللؤأقاآلتةآنرذقآ

(1)

(2)

(3)

المعنى.بهذا133ص،الجلالينوتفسير،9/213القرآنلأحكامالجامع:ينظر

غافر.آيةبخصوص2و9/213،51/6القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.11و،41/811القرآنلأحكامالجامعومثله،562ص،النزولأسباب:ينظر
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قاح!ئتاقالوأيلو!سرلآوإلىآلئهآثرذقآإذتعاتؤأقرييل!ؤإدا:وقوله،لما70/البقرةأ

منوغيره4011/المائدةأ(يؤلاتهتدونشئئالايغقموناتآؤممئمةآؤلؤكأنتاجابلةغتةؤجذتا

لاالحقيقةالأربعةالمواضعفيالآباءبلفظالمراد:نقولهنا،هاإليهاسنشيرالتيالمواضع

المجاز،علىالمعنىحملتعينقريضةولادليللالأئهو)وجدنا(،)ألفينا(بقرينةالمجاز

)ألفينا(قالولهذا،الحقيقيونالآباء)الآباء(بلفظالمرادأنإلىترشدوالقرائنالسياقبل

والعلموالمشاهدةفالرؤيةآباؤنا،عليهمفاوتتفتاقغيفتاوشاهدنارأينايعنيو)وجدنا(

نأيمنعلاهذاقيلفإن.آباؤهمعليهمابلأجدادهمعليهلمارؤيتهمعلىتحمللاوالتيقن

تتيعتل!اله:الآياتمعنىفيكون،أبيهأبووهوالقريبالجدعليهماويعقلويشاهدالابنيرى

لحقيقةايعنيلأجداد،والآباءابهمرادأ(!تابكةغقهؤجذتاما!ح!ئتا:و!ويبماءاتاغقئهآنقيتاقأ

جزئيأ-تمنعقرينةإلىيحتاجالمجازعلىالمعنىحملأنهذاعلىوالجوابوالمجاز،

إلابهايرادفلاقيدغيرمنأطلقتإذاواللفظة،الحقيقيمعناهاباللفظةيرادأنكليأ-أو

وقد.(؟)الأدلةوتعطتتالتفاهموفسدالخطابالتتش!الا،اللغةأصلفيلهوضعتما

،(2)"الحقيقةلإرادةمعاندةقرينهملزوم"المجاز:قالحينالموضوعهذاعلىالسكاكيأكذ

علىحملهأوالمجازعلىالآياتهذهمثلفي)الآباء(لفظةحمل-أبدأ-يمكنفلاوعليه

ذلك.إلىيشيرمقاليأوحاليدليلغيرمنوالمجازالحقيقةتضمن

فيمواضعهاإلىبالإشارةفندرجهافقطالحقيقةبهاألييذالتيالأخرىالمواضعوأفا

،الزخرفسورةوفي،23/الآية،التوبةسورةفي)آباءكم(بلفظوردتفقد،تعالىاللهكتاب

وفي،041/الآية،المائدةسورةوفي،5،1/الآية،البقرةسورةفي)آباءنا(وبلفظ،24/الآية

وفي،35/الآيةالأنبياء،سورةوفي،،8/الآية،يونسسورةوفي،28/الآية،الأعرافسورة

،22/الآيتان،الزخرفسورةوفي،21/الآية،لقمانسورةوفي،،4/الآيةالشعراء،سورة

سورةوفي،6و/الآية،الصافاتسورةوفي،5/الآيةالأحزابسورةفي()آباءهموبلفظ،32

التوبة،سورةوفي،11،22/الآيتانالنساء،سورةفي)آباءكم(وبلفظ،22/الآية،المجادلة

.6/الآيةالنور،سورةفي)آبائكم(وبلفظ،24/الآية

(1)

(2)

.البابهذالمخاطرتفصيلففيه3/24الفوائدبدائع:ينظر

.5،1ص،العلوممفتاحينظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل634

البلاغةعلماءوعند)السبب(عن)الفستب(بلفظةالتجوز:الرابعةالعلاقة

المسببية.علاقتهمرسلمجاز:يدعونه

فهو،السببعنبهمغرأالمسببذكرالعزيزالكتابآياتفيتيردأنوهوتعريفها:

فيكلوالم!تبالسببلفنمايذكزأنالحقيقةلأن،المرسلالمجازأساليبمنأسلوب

ويجدرمجازأ،التعبيركانالآخرعنبأحدهماعتزفإذاالآخر،عنبأخدهمايغبرولاقوضيه

التخؤر.منالنوعهذاعلىملاحظتينتسجيلهنابالذكر

بالسببفيهالتجوزيكونقدالمرسلالمجازعلاقاتمنالنوعهذاأن:الأولىفالملاحظة

النازللأنمطرأ،أي311أغافر/(رزقاآقئمآصيحن!ؤيتز!تكم:تعالىقولهفيكماالقريب

الإنسانيأكلهالذيالنباتإنباتفي"يعنيالرزقفيسببهوالذيالمطرهوحقيقةالسماءمن

الذيالمطرترلوإنماالرزقينزللم-لمكلتحاتهؤتغالت-فالئه"الحيوانيأكلهالذيالنباتأو

المسببية،علاقتهمرسلمجازفهو)السبب(عن)المسبب(بلفظتجوزلكنالرزقسببهو

فيالتخؤزيكونوقد.والم!تبالسبببينمراتبهناكليسلأئاقريبهناالسببولكن

شؤة!تكتم(لؤزىيآسماتحيئآنرئآقذةادتملتني!اله:تعالىقولهفيكماالبعيدبالسببالعلاقةهذه

ثمالنباتفأنبتالمطرأئرذوإئما،بعينهاللباسينزللم-تعالى-اللهفإنا26/الأعراف1

اللباسمنهالناسفاتخذالشعرونسجالصوفغزلثمعليها،وشعرأصوفآفصارالبهائمرعته

اللباسوبينبيفلأن،منهبعيدسببولكتةاللباسفيسببوالمطرالمطير،عنم!تهمبفاللباس

وعليهماالبعيدوالسببالقريبالسبببينالتمييزيمكنالمثالينهذينوعلى،(؟)كثيرةمراتب

الأمثلة.تقاس

عنإحداهماتتميزصورتينالكريمالقرآنفيالأسلوبلهذاإن:الثانيةوالملاحظة

هما:،خرىلأا

وأمثلةشواهدالكريمالقرآنفيولها،سببهعنبالم!تبالتجوزوهي:الأولىالصورة

مجريين:فيوتضصثمختلفةكثيرة

.023ص،لاقتضابا:ينظر(1)
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التجوزهو:الثانيوالمجرى،()سببهعن()المسبببلفظالتجوزهو:الأولفالمجرى

.()إرادتحهعن()الفعلبلفظ

فيعزيزنوعوهو(سببه)سببعن()المسبببلفظالتجوز:فهيمنهالثانيةالصورةأقا

.ومعناهودقتهولطاففوبلاغتهوايجاز؟ومعناهنظمهفيوعجيبالكريمالقرآن

العلماء:عندالمرسلالمجازعلاقاتمنالرابعةالعلاقةهذهعنمختصرةنبذة

النوعهذاأوالمرسلالمجازأساليبمنالأسلوبهذاأنأيضآبالذكرالجديرومن

الغزاليكان!انهـ(66)تهالسلامعبدبنالعزقبلمفردأعنوانألهنجدلمعلاقاتهمن

صورأهـ(626)تالسكاكيوذكر(1)(بدواعيهالشيء)تسمية:بعنوانشفاةقدهـ(505)ت

المرسلالمجازأساليبمنالأسلوبهذاالسكاكيخضقفقدالعلماء،عنهتناقلها(2)هنموأمثلة

:(ـه651)تالزملكانيابنوشقاةمستقلأ،عنوانألهيفردأندونمنغيرهمنأكئربأمثلة

تناولهوعندما،لديهواضحأيكنلمالأسلوبهذالكن()ر(السببعلىبت!ملااسم)إطلاق

بعدهجاؤواممنالعلماءعليهايزدلمأمئلةلهوسردومكانأعنوانآأفردالسلامعبدابنالإمام

فيهيأتواولمنهجهعلىالعلماءفسار،واتضحيدهعلىاستقرقدالأسلوبهذاوكأنقليلآإلا

بجديد)4(.

هذاألوانمنلونكلمنوردمااستقصاءفيقثلوبماوضرخأشاربمااستأنسناوقد

بيانمعالعزيزالكتابمنمستقصاةأمثلتهوأدرجنا.الكريمالقرآنفيالمجازيالأسلوب

يأتي:وكما،المجازيةوأغراضها،البلاغيةفوائدها

:()سببهعن()المشتببلفظةالتجوز:الأولالمجرىأمثلة

تباعآ:ندرجهالونأعشرثلائةالعزيزالكتابفيوله

(1)

(2)

)و(

(4)

الغزالي.إلىذلكالأثيرابننسبفقد،!كا/2السائرالمثلينظر:

.3،1ص،العلوممفتاح:ينظر

.201ص،القرآنإعجازعنالكاضفالبرهان:ينظر

عنالمرادبلفظالتجوزفي44،45صوفي،،5،58،59،،56صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.\و،81ص،الموقالفوائدفيذلكعنهالجوزيةالقيمابننقلوقد،الإرادة
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فقدالأخدعنف!ئبأالأكلكانتقا)الأخذ(،عن)الاكل(بلفظةالتجوز:الأولاللون

تئكئمآئوتكئمؤلآتأمموأ!:تعالىقولهأولها:،أمثلةعشرةالعزيزالكتابفيعنهالتعبيرحصل

تققمو!!(ؤآشصبآفيثيرآقاشآفؤلييمنمننلقايتأضفوأريا!حلآإلىيهآؤئذلؤأبآلتطلي

كالقمارالباطلبالسبببينكمأموالكمتأخذوا"لا:الموضعينفيمعناها188البقرة/أ

أقوىبهوالتعبيرالأخذ،عنم!تبالاكللأن،الناسأموالمنطائفةلتأخذوا(1)"ونحوه

وأبلغ.وأوضح

آلمثئيظنتسختطهآلذممصيقومكخاإلأتقومرنلاألتنتبزأتأتحلون!آلديئ:تعالىقولهومثله

النقودفيالمعاملةفيالزيادةوهو-الربايأخذون"الذين:معناها275البقرة/أ(آلميتيىمن

يصرعهالذييقومكماإلاقبورهممنيقومونلا-الأجلفيأوالقدرفيوالمطعومات

الغالبفي(3)"للأكليرادإنماالأخذلأنبالأكلالأخذعن"وغتز،(2)"الجنونمنالشيطان

فيوأدقأوجزالمجازيالأسلوبفكان،الاكلهو-غالبآالأموالصرففيالأشهرلأن

آلؤليئةامنوأتأيقا!:تعالىقولهومثله.غالبآالأموالأخذبهيرادالذيالمعئإلىالوصول

إتةإلى+آقؤيكخآقؤقتمتآكوأ!ؤ!:وقوله0311/عمرانآلأ!ضفنهعفةآضحععاآلتنتبىأتأمحلوأ!

معنىمضفنتأكلوا(لاافالفعل(4)(آكلينإليهاتضموهالاا:أي12النساء/أ(صباكميراكأن

غيرمنبالمالوالتضزلهتالامتلاكهنامنهماالغايةلأن،متقاربانوالأخذوالضتمتضقوا(الا

والبلاغة،والاختصارالإيجازمواضعوأدقأجملمنالمجازيالأسلوبهذافيفالآية،خق

عتز:يقالوكذلكواختصارآ،إيجازأبالاكلوعتز،الضتممعنىمضقنتكلوا(الاالفعللأن

البلاغةضروبمنالآيةهذهفيفاجتمعآخرإيجازفهذاعنهمسببلأنهالأخذعنبالاكل

!وآئلوآالتئفئ:تعالىقولهأيضأومنه.المسببيةعلاقتهمرسلمجازفهو،غيرهفييجتمعلمما

ؤمنييهتزوأآنوبدازاإشراصفاتآكوهآؤلاآفؤقتماثتهغفآدثعوأرشدكلايحتهئمالتئغةقاقآلنكلحتقفوأاذاحتئ+

(1)

(2)

(3)

(4)

.!كا2/0القرآنعلومفيالبرهانومثله،1،ص،المشوقوالفوائد،65صالإيجاز،إلىلإشارةاكتاب:ينظر

.26ص،الجلالينتفسير:ينظر

.3/348القرآنلأحكامالجامعينظر:

أيضأومثله،4و1/5الكشاففيالزمخثمريعنالمعنىهذاهثامابنأخذفقد،2/898اللبيبمقي:ينظر

.5/01للقرطبيالقرآنلأحكامالجامع
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فليأكل(تأكلوا،)ولامعنى،16النساء/أ(لآتمعولمنىففماكلفعيراومنكانقفيتتئتغففغيتاكأن

الإيجازلأجلعنهمسببلأتهالأخذعنبالاكلوعبر)الأخذ(علىمحمولالموضعينفي

قولهومثله،المسببيةعلاقتهالذيالمرسلالمجازمنفهووأخ!،وأبلغأدقوكونهوالاختصار

معنى511/ءلنسااأ(تاك!بكلويالئمفيقو!ءأتإتمانمفمالتتئئآذآقونل!أتلدينآإن!:لىتعا

ءامحوآآلويمنتةتها!!:تعالىقولهأخيرآومنه)يأخذون()؟(.:الأولالموضعفي)يأكلون(

:معناه134/التوبةأ(بآفطلىأقال!آقولتآظونوألرق!ايئآلاخمارفئ!ييزاإن

إلىالإشارةفيأخصرعنهبالأكلوالتعبيرعنهم!ئبلأثاعنهبالأكلوعتز)يأخذون()2(

المسببية.علاقتهمرسلمجازفهووأخ!،وأبلغوأوجزالأخذمنالمقصودالغرض

لأن،(الأصنام)عبادةعن-الشديدالعذابوهو-)الرخز(بلفظةالتجوز:الثانياللون

!ؤآلرخر:تعالىقولههوواحدمثالالكريمالقرآنفيولهعبادتها)3(عنم!تبآيكونالعذاب

وهو،إليهالأوثانعباد؟مؤذىلأنالشديدالعذابعنبالرخزقعتزا5المدئر/أفأفحز!(

المسيية.علاقتهمرسلمجازفهو،وأدقوأبلغوأخ!وأوجزأخصر

فيوله،(4)اهنعف!تبةالمغفرةلأن،()التوبةعن()المغفرةبلفظةالتجوز:الثالثاللون

1221/البقرةأ(ءنهبإبمؤآفغ!ؤتحئزآإلىيذلمحوأ!ؤألته:لىتعاقولههوحدوامثاللعزيزالكتابا

الم!ئبية.علاقفمرسلمجازفهوعنهامتتتةالمغفرةلأنالتوبةعنبالمغفرةعتزفهنا

مثالوله(5)هنعف!تبةالكبرياءلأن،()الففكعن)الكبرياء(بلفظةالتخؤز:الرابعاللون

لكئاةابآءتاؤتكونغقشهوجذناضايلعتناآجمتناقاؤأ!الو:تعالىقولههوالعزيزالكتابفيواحد

الكبرياء:للملكويقال،والسلطانوالملك"العظمة:معناه178أيونس/(آلأزضيىفيآلكبزتإء

!ؤتا:تعالىقولهوأقا.المسببيةعلاقتهمرسلمجازفهوالدنيا")6(.فييطلبماأعظملأئه

(1)

(3)

(6)

.2/062القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.352ص،الجلالينتفسير:ينظر

.3صو،المئوقوالفوائد،65صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

لم.58ص،الجلالينوتفير،91ص،المشوقوالفوائد،75صالإيجاز،إلىالإشارةكتابيظر:

.(4)رقمالهاث!انظر

.36،/8القرآنلأحكامالجامعينظر:
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حقيقتها،علىهنافالكبرياء713/الجاثيةأ(!بىهوآتعننيزآئحكيرؤآلأزضى!ألئ!مؤلئيئ4آلكبزلإ

الأقدارسواميوانحطت،وجههوعرقدرةوعلا،شأنهتجل-اللهت!تحفهاالتي(1)العظمةوهي

والملك،لهحقيقتهاعلىالكبرياءوإئما،الملكعنمسببةالكبرياءفليست،-دوناوالأفكار

والم!ئبات.الأسبابموجد-تعالى-لأنه،لهحقيقتهاعلىوالعظمة،لهحقيقتهعلى

م!تبةالقتالعلىالفؤةلأن،(السلاح)إعدادعن()القوةبلفظةالتجوز:الخاصاللون

تعالى:قولههوواحدمثالالكريمالقرآنفيولهمسببها)2(باسمق!قتتالأسلحةعن

ؤةاخيرينوعدؤ!تمأدنوغدؤبوءلرهبونررآلخليترتاوؤعتقؤذيحنشتظغتص1قالهم!ؤآكذوأ

القؤة،بلفظومستلزماتهالسلاحعنقعتزا60/الأنفال1(تغقمهتمآدتهتغقموتهملادويالزيحن

السلاحتعدادفيالإطالةمنوأفخموأبلغوأدقوأخصرأوجزالتعبيروهذاعنهم!ثبةلأتها

السببية.علاقتهمرسلمجازفهو،ذلكشاكلماأووأنواعه

.()الالتزامعنوالايتاء()الإعطاء:بلفظةالتجوز:السادساللون

قولهأولها:،أمثلةتعالىاللهكتابفيولهالالتزامعنف!ت!والإعطاءالإيتاءلأنوذلك

البقرة/أ(بآلمغروبثةاتيتمنآسمقغئمإذاغلتكاخاخقلآآؤبذكألتمنتزيمفواآنآزدئماىق!:تعالى

بهعتزالالتزامعنمتبأالتسليمكانتفا،بالمعروفالتزمتموةماسفمتم"إذا:معناهلم،233

المسببية.علاقتهمرسلمجازفهو")و(.عنه

آلمؤيمتنتيينؤآلمخصننتفتمصلوظعاكغجل!آنكئبأوتوأآللإين!ؤظعام:تعالىقولهومنه

ؤلامتتالحينغيزلمخجنينأجورممنةاتيتموالنإدآقئينممنآئيهصنبأوتوأآلذينيمنؤآتخصخنت

أصرممن!اتئضموممنأةإتبهحوهناقعلتكئم!ؤلاجتاح:تعالىوقوله15/المائدةأ(آخدانمتخذى

.(4)"مهورهنلهنالتزمتم"إذا:أي،511/الممتحنةأ

124النساء/أ(لهريف!ةأجورالنئئآلؤالنبرءيحتهنآشتتغنم!فضا:تعالىقولهوكذلك

(1)

(2)

(3)

(4)

.646ص،الجلالينوتفير،61/8،1القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.91ص،المشوقوالفوائد،75صلإيجاز،اإلىالإشارةكتاب:ينظر

.91ص،القرآنعلومإلىالمشوقوالفوائد،85صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.(3)رقمالهامث!انظر
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ولامتتئفحستيغتزلمخصتمببآتمغومفأجورالنوءاتوممنئآقلهنبإذنيقآنكحوالن!:وقوله

قولهأيضأالنوعهذاومن.(؟)"مهوزهنلهن"والتزموا:أي125النساء/9(أخدانمتخذ؟لت

لاتفاقيلسزموا،"حتى:أي12و/التوبةأ(صعغروئوممئمياعنآلجرتةيفالوأ!حثئ:تعالى

!ايتاءالصلاةبإقامالتعبيرهذاومثلالإعطاء")2(.دونبالالتزامينتهيقتالهمأنعلىالعلماء

ةؤ!رلآؤ:الوأآلقحلؤةؤآقاموأتابو(!قإن:تعالىقولهفيكماالتزامهما،عنالزكاة

ق!خؤنكئم!ةؤ!رلآاتؤأوةلضحقؤةآوأقاكو(تابوأ!لهإن:وقوله51/التوبةأ(سيييلهئمفخفوأ

وإيتاءالصلاةإقامقبلالسبيللتخليةموجبةال!ثمزفيمنالتوبةأنعلى"للاتفاق،111التوبة/أ

)إقامبعتز!اتماالتزامهما،مجردهوالزكاة!ايتاءالصلاةبإقامالمقصودأنققثئ(3)"الزكاة

وأخ!أبلغوهووالاختصار،للإيجازالتزامهماعنم!ئبانلأثهما(الزكاةو)إيتاء(الصلاة

المسببية.علاقتهمرسلمجازالأمثلةهذهفيوهو،وأجملوأدق

شت!الزنالأن)الزنا(،عن-الشديدةالقشقةوهي-()الغتتبلفظةالتجوز:السابعاللون

الشديدةالقشقةهوالذي-فالغتت(4)الآخرةفيوالعذاب،الزانيعلىالدنيافيالخذلإقامة

العزيزالكتابفيوله،السببعنبالم!تبقتخؤزالزناعنم!ئبان-الآخرةفيوالعذاب

:أي"ذلك:معناه،125النساء/أ(منكغخبيىآئعضمتلمقلك!د:تعالىقولههوواحدموضع

الزنابهشقيئالقشفة،وأصلهالزنا،أيالغتت،خافلمنالطؤليعدمعندالمملوكاتنكاح

وألطفوأجملأخصربالعنتفالتعبير(5)"الآخرةفيوالعقوبةالدنيافيبالخذسببهالأثه

وأبلغ.

)الخذ(.عن()العذاببلفظةالتجوز:الثامناللون

آتينقان\خصمن!قاذآ:تعالىقوله:فأولها،مواضععدةفيالكريمالقرآنفيواردوهو

يفم!"فعليهن:يعني512النساء/أ(آلعذاثعنىآئمخصحئمتيعلينضفماقغليهنيقعمثئز

(1)

(2)

(3)

(4)

(؟)

كتاباينظر:

كتاباينظر:

كتاباينظر:

كتاباينظر:

ينظر:تفسيرا

.اصو،القرآنعلومإلىالمثوقوالفوائد،85صالإيجاز،إلىلإشارة

.85صالإيجاز،إلىلإضارة

.5وصالإيجاز،إلىلإشارة

.5وصالإيجاز،إلىلإثارة

المعنى.بهذا،5/631القرآنلأحكامالجامعوينظر،51صو،لجلالين
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الخذعنبالعذابقعتز(؟)ةنسنصفويغزبنخمسينقيخقذنالخذ،منالحرائرعلىما

فالمجاز"وأخفأبلغكونهمعوإيجازأاختصارأعنهم!ئ!بلأتهوالتغريبالجفدهوالذي

!!ئخرولتاهئم!بآلعذابمئزيخهماخذناإذآحق!:لىتعاقولهومنه.المسببيةوعلاقتهمرسلهنا
العذابلأنعنهبالعذابؤعسز(2)ردبيومالسيف:()العذاببلفظةفالمقصود416/المؤمنونأ

وأبلغ.وأخصرأوجزبهوالتعبير،الحربفيعليهمتحزةوماالشفعنم!تسب

(!تئق!عزلمحونومايريهئ!آشتكالؤأقمالآئعذابآخذنفموتقذ!ال!:تعالىقولهوكذلك

عنهم!ئسبلأثهالعذاببلفظالجوععنعئزوقد)و(الجوع:هناهافالعذاب176المؤمنون/1

يعانيهوماالجائعإليهينتهيالذيالمآلإلىأرشدلأئةأخصرالسببعنبالمسببوالتعبير

قثتهذآنآتعذابؤتذزوأعئها!:تعالىقولهأيضأومنه.المسببيةعلاقتهمرسلمجازفهو.آلاممن

ثتتالذيالزناحد:هوهناهافالعذاب،18النور/أ(!آتبهذبينإتهءلينبآلتهض!ذلخآزتي

وأخصرأجملبهوالتعبيرعنهم!ئمبلأتهبالعذابالخذعنؤعتزعليها)4(زوجهابشهادات

المسببية.علاقتهمرسلمجازالتعبيرمنالنوعوهذاوأبلغ

أولها:،أمثلةأربعةالكريمنالقرآفيوله)المطر(،عن()الرزقبلفظةالتجوز:التاسعاللون

هومطرأأي،311أغافر/!رزقاآ!ئتملىينؤيتزتلكمءايخيوءيرليهتمآلذىهؤ!:تعالىقوله

لم،5/ثيةالجاأ(مؤتهاتغدآلارضىبهقاخياتؤقينآلمتصميماينآلتهآنرذؤقآ!:تعالىوقوله(؟)الرزقسبب

212/الذارياتأ(!لؤعدوقيىزقكاؤماآلهمتفيقفى!:وقوله،(6)الرزقسببلأئامطرآ:يعني

ترزق!إقالزىقذا!أقن:تعالىوقوله،(7)قزرهوالذيالنباتعفبئ!ملاالمطر:يعني

(1)

(2)

(4)

(،)

.اوه،108ص،الجلالينتفسير:

.45،ص،الجلالينتفسير:

.845ص،الجلالينوتفير،21/431القرآنلأحكامالجامع:

.364ص،الجلالينتفسير:

.916ص،الجلالينوتفسير،3/311والإتقان،2/140والإيضاح،3،1ص،العلوممفتاح:

.51،/61القرآنلأحكاموالجامع،!كاصه،الجلالينتفسير:

.1/14،القرآنلأحكاموالجامع،196ص،الجلالينتفسيهر:
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المواضعكلفيالمطرعن()الرزقبلفظعبرالمطر)؟(.:يعني112/الملك1(ررزقهك!ضآ

وهووالإيجاز،الاختصارلأجلالمطر،عنم!تتسبالرزقلأنالكريمالقرآنمنأوردناهاالتي

المجازنوعمنفهوالسماءمنالنازلالمطرمنالغرضإلىإرشادآفيهلأنوأدقوأخفأبلغ

فإنسببهعنالمسبببلفظتجوزقدالآياتهذهفيكان!اذاالمسببية،علاقتهالذيالمرسل

قالبعضأ،بعضهار!قيالعزيزالكتابآياتلأن،مواضعفيبذلكضرخقدالكريمالقرآن

:لوقا231/هيمبراا،22/لبقرةاألكنم!يىزقاآلثمزتينءفآخرءيهيمل!قنماأمن!وآنرل:لىتعا

قضير!طفعقأيتنم!جماتلخلؤآ!آلحصيل!ت!خؤجتميبهءفآنتئشافنرجمدالتتسفذمنؤنرلآ!

.111-9/ق1(!أطركلحشضاكذئلتفذيرءبهوآختتالليمادتيزتا

المعاني.منثلائةعن)النار(بلفظةالتجوز:العاشراللون

لها(.المستلزم)العنادعن)النار(بلفظةالتجوز-أ

آلازقأتقوأتقعلوأتقعلوأؤلنلثم!قإن:تعالىقولههوواحدمثالالعزيزالكتابفيله

المستلزمالعناد)فاتقوا:معناه412/البقرةأ(ييلبهفيبن(!مجذتؤألجعازةآلاسىوكؤدهاآلتى

السبب.عنبالمسببفعبرالعنادعنمسببةفالنار،(2)(رانلل

الكتابفيولهعنهما،فتتبةلأتها(والضلال)الكفرعن)النار(بلفظةالتجوز-ب

آنجتزإلىتذلمحوأؤآلئهآقايىإلىتذلمحو!!أؤثبهك:تعالىقولهأولها:،مواضعثلاثةالعزيز

ؤتذغونفآلحؤؤإلىآذغو!تميطماويقؤيص!!:وقوله،لم122/البقرةأ(ءبإذنهؤآفغعرؤ

ينث!فاحفرؤعكيمنغ!:تعالىقولهنفسهالمعنىعلىويحمل،114أغانر/(!آتجايىإلى

)الكفرعنالثلاثةالمواضعفي)النار(بلفظةعبر.أ103/عمرانآلأ(ضتهاآلئايىقآنقذكم

الإشارةفيوأدقوأخفأبلغوهوواختصارأ،إيجازألها(الموجب)العملعنأو(والضلال

لآمؤمنأنعلىالمعنىهذاويدذ،المسببيةعلاقتهالذيالمرسلالمجازبأسلوبالمعنىإلى

(1)

(2)

.،5صه،الجلالينوتفسير،1/812،القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.2/026والبرهان،371ص،العلوممفتاح:ينظر
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والضلالالكفروهوللنارالموجبالعملإلىدعوهوإنماحقيقةالنارإلىقومهيدعه"لمفرعون

-!فه-محمدتبتناقوموكذلك،142أغافر/(؟)"(ل!!فربآدتوتذعوننى!:تعالىقولهبدليل

والضلالالكفرمنطريقعلىكانوا!اتماالحالواقغفيالنارمنحفرةطرفعلىيكونوالم

أفضلعليه-محمدسيدناالكريمالنبيبمجيءمنهاتعالىاللهفأنقذهمالنارإلىبهميؤديان

.-التسليموأزكىالصلاة

أولهما:،مثالانولهعنه،ف!ئبةلأئها،(الحرام)المأكولعن)النار(بلفظةالتجوز-ج

قاأؤليهكقييلأثمنآبهءؤئخنتزوئآئحتفينآدتةآنرذقآلكتمونآلديمنىإن!:تعالىقوله

نمفماآلتئمنلم\ضؤتآ!لونآلدين،!ان:وقوله"،لما،4/البقرةأ(آقازلأإطويخهؤفيتةئموخ

فيالمعنىوكذلك،(2)"اهاثإاليتامىأمواللاشلزام511النساء/9(تاك!فىبكلويالئميأممونإتما

إلىسيكون-!-مخفدتذتيفيالكتابمناللهأنزلمايكتممنمآللأنالأولىالآية

المسببية.علاقتهالذيالمرسلالمجازأساليبمنأسلوبفهوالنار)3(.

.()الفتنةعن()الإخراجبلفظةالتجوز:عشرالحادياللون

آلمثئئظقكقآلاتقيتئ!مةادتمتتغماله:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيواحدمئالوله

هوالجنةمنالخروجلأن،أبويكمفتنكما:يقل"ولم،712/الأعراف1!ههألحئزينآبؤثيهمآخرج

،(المسببيةعلاقتهمرسلهنا)فالمجازالسببموقعالمسببفأوقع،الفتنةعنالناش!ئ!ت!ملا

.(4)"الشيطانبفتنةتفتتنوالا:أي

.(نفقةمنيستلزموما)المهرعن()النكاحبلفظةالتجوز:عشرالثانياللون

لغيتهمحتئيكاحالآيحدونألذيئكط!تتغفف!:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيواحدمثالوله

(1)

(2)

(3)

(4)

.51/713القرآنلأحكامالجامع:المعنىبهذاوينظر،2/062القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.026؟2القرآنعلومفيوالبرهان،2/140والإيضاح،371صالعلوممفتاحينظر:

.بتصرفو4ص،الجلالينتفسير:ينظر

.2/952القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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وما،ونفقهضفبرمنبهينكحالذيالشيء-أعلموالله-أرادإثما"،313النور/أ(منفف!يهآدده

لأنهالمسببيةعلاقتهالذيالمرسلالمجازبأسلوبعنهالتعبيرفاقتضى.(؟)"منهللمتزوجبذلا

وأجمل.وأوجزأخصر

المعاني.منثلاثةعن()الإثمبلفظةالتجوز:عشرالثالثاللون

أربعةالكريمالقرآنفيوله،(الباطل)العملأو()المعصيةعن()الإثمبلفظةالتجوز-أ

وآثعذؤني(ثجبآفيغثئهمتظقزرنديميرهئميمنفيريقائشكم!وتختنجون:تعالىقوله:فأولها،أمثلة

فعلأوعملعنوتكونالمعانيمنمعنىوالمعصية(2)المعصية:هناهافالإثم،185/البقرةأ

للذنب.مرتكبآأي)عاصيآ(آثمأالإنسانبهفيكونشرعأممنوعمعين

،8811/ةلبقرا1(تغقمو!ؤآشصلاثيربأييىلتاآلييمنآئؤلهننلقايتأحلوأ!:لىتعالهقو:نيهاثاو

السبب،عنبالمسببتعبيرآ،عليكمإثمهوالذيالباطلبالعمليعني(3)بالإثممتلبسين:أي

لم2/المائدةأ(ثروآثعذؤنيآفيغلنغاؤلهؤأؤلاوآئقوىآليزغل!ؤتقاؤلؤ(:تعالىتوله:وثالثها

قولهورابعها:عنهما،مسببالإثملأنالباطلالعملأوالمعصيةعلىتعاونواولا:أي

يأ،لم3/المائدةأ(زحيصغفوآدلهفإنلإثصتحايؤغيزمخمصهفيآ!الز!قمون:تعالى

المسببية.علاقتهمرسلمجازفهوعنهمامسببالإثملأنباطليلعملأولمعصيةمتجانفغير

،موضعانالعزيزالكتابفيولهعنه،مسببلأنه()الكذبعن()الإئمبلفظةالتجوز-ب

تنهمهمنؤلا!اله:وقوله،لم26/ئدةلمااأ(2تعذؤؤآفيثيآفييص!يرلمحونيحتهتمؤترقىبهييرا!اله:لىتعاقوله:هما

بهماأريد(26،36:المائدة)آيتيفيفالإثملم36/المائدةأ(آلاثصقولهصنعرا!خألآوأدزئييؤلت

المرسلالمجازبأسلوبسببهعنبالمسببتعبيرآ)الأثم(بعنهعبزلكن،(4)()الكذبمعنى

وأخف.وأدقأبلغوكونهلاختصارواللإيجاز

(1)

(2)

(3)

.2/062القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.\،ص،الجلالينتفسير:ينظر

.و9ص،الجلالينتفير:ينظر

.551ص،الجلالينتفير:ينظر
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.(معصية)كلعنأو)الزنا(عن()الإثمبلفظةالتجوز-ج

!7وتالهشهآفيثسظهزؤذروأ!اله:تعالىقوله:فأولها،مواضعثلاثةالعزيزالكتابفيوله

بالمسببتعبير()الإثمبذلكوتسمية(1)معصيةكلأوالزنابهيقصدفالإثم1120الأنعام/1

لغرضبالمسببوالتعبير،والبلاغةوالإيجازالاختصارفيالغايةوهوالسببعنوابتعادأ

يضزخأنمنوآنقالمواضعهذهمثلفيأجملالتفصيلوجهعلىبهالتصريحعنالابتعاد

ومغعحيصتىلآلاثروآتعذؤني!ؤتتبؤ%:تعالىوقولهالعباد.يرتكبهاالتيالمعاصيبألفاظ

ومغعتصبتعذؤلبوآقيثوبآتتتخؤأقلآت!تمإداقنؤأةلديآتآئها!:وقوله،81/دلةلمجااأ!ويلو!شرلآ

الناسيكونبهالذيالقول:بهيتتاتجىالذي!اتمابهيتناجىلافالإثموا،/المجادلةأ!وآلرلم!ولر

المسببية.علاقتهالذيالمرسلالمجازطريقعلىسببهعنبالمسببتعبيرأآثمين

،()الذنبأو(للصواب)المجانبةأو(الخقعن)القئليعن()الإثمبلفظةالتجوز-د

غلئة(ق!إترتئنهئمقآضحلحاثماآؤجضفاتوصمنخاف!الوفمن:تعالىقوله:أولهما،موضعانوله

لمعئفا،814لنساء/اأ!وعطيماإثماآقزى+فقدبآدئويثتيركومن!اله:لىتعاوقوله2811/البقرةأ

بالزيادةتعمدأأو-الوصيةتقسيمفي-خطأالحقعنميلأموعبىمنخاففمن:الأولىفي

لأنهإثمأالتعمدفسقى(2)هلوالموضىالموضيبينالمصلحعلىإثتمفلامشزعهوماعلى

عظيمأ،ذنبأافترىفقدتعالىبالتهيشركومنفهو:الثانيةفيالمعنىوأقاالتعمدعنمسبب

يخقللائاالاعتقادأو-تعالى-بالئهبالشركالقولهويفترىالذيبليفترىلاوالذنب

المجازطريقةعلىالسببعنبالم!تبفعتز.المشركعندالضميريلامسالذيالقولعلى

.وأدقوأخفأبلغولأنهوالاختصار،الإيجازلأجلالمسببيةعلاقظالذيالمرسل

سبعةالكريمالقرآنفيوله،()إرادتهعن()الفعلبلفظةالتجوزوهو:الثانيالمجرىأمثلة

لونأ.وعشرون

بلفظالتعبيرهوواحدمجرئفيتنصتمتنوعةأفعالالكريمالقرآنفيالأسلوبولهذا

(1)

(2)

.\،وص،الجلالينتفسير:ينظر

عنه.الأخذفيبتصرف37ص،الجلالينتفسيرينظر:
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جميعاستقصينائمالعلماءعندتقزقماجمعالكتابهذافيحاولناوقد،إرادتهعنالفعل

الترتيبوفقوعلىبالتسلسلهناعرضناةثم،عليهيقفوالممفاالكريمالقرآنفيالأخرىألوايه

فؤادلمحمد،(الكريمالقرآنلألفاظالمفهرس)المعجمكتابفيالأفعاللحروفالألفبائي

بيانها.وهذا،الباقيعبد

بطشترتالشتص!!إذا:تعالىقولهفي،(البطثس)إرادةعن()بطشغبالفعلالتجوز-أ

فتجوز(1)"جبارينبطشتمبأحدالبطشأردتم"وإذا:معناها130الشعراء/أ(!تجئاربن

منهمالقصدهذامثللوقوعتأكيدأجبارينبطشتمالبطشأردتم!اذاأيالمرادعنبالإرادة

وأوجز.وآكدأبلغالمجازيبالتعبيرلأته

ماإذاآلإلهن!ن!قةقا:تعالىقولهفيالابتلاء(،)إرادةعن)ابتلاه(بالفعلالتجوز-2

(ربئ-آهئز!قتقولرزقه*رغقئوققذزآئتلةماوآقآإدا!آكرمزربتقتقولمؤنغضهوكرقا،فةزئه،آئقه

الموضعين.في(2)ابتلاهأرادإذا:يعنيا51،61الفجر/ا

آتآيم!بئنحتهتص!وإدا:لىتعاقولهفي،(الحكمرادةإ)عن(حكمتم)بالفعلالتجوز-3

")و(،بالعدلتحكمواأنالناسبينالحكمأردتم"!اذا:معناهلم58النساء/أ(لآئغذ؟تخكموأآن

الحكتمأردت"!ان:معناه142المائدة/أ(بأثق!طبتتهمفآخكم!وإنخكغت:ومثله

وأبلغوأدقأوجزمباشرةالمرادذكرلأن،إرادتهعنبالفعلقعتز(4)"بالعدلبينهمفاحكم

الذيالمرسلالمجازأساليبمنالنوعهذااستعمالمنالغايةهيوهذه،الإرادةبعدذكرهمن

المسببية.علاقته

!تاخرختاقنكأق:تعالىقولهفي،(الإخراج)إرادةعن)فأخرجنا(بالفعلالتخؤز-4

(1)

(2)

(3)

(4)

.45صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

(1)رقمالهاممرانظر

.و2/30اللبيبومغني،44صالإيجاز،إلىالإشارةكتابيظر:

.(3)رقمالهامشانظر
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ا!كرجاقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل844

ردنافأ":أي،53،631/تياارلذاأ(!فلدأتنبيتخخمريخيهاوجذناقا!ئمؤصيخينآمنفيها

.(1)"اتخ!لإخرا

تكتبآآفلتشفت!:تعالىقولهفي،(السؤالإرادة)عن)سألوا(بالفعلالتخؤز-5

لم،351النساء/أ(جفريرآدئةآرتالوأققالكدمنآكترشتآلوأمولمئئقذآل!تتماينغثتيهئم!جماتترلمآن

:يقالأنيمكنلالأتا،(2)"جهرةاللهأرنافقالواذلكمنأكبرموسىسؤالأرادوا"فقد:معناه

فالتعبير،جهرةاللةأرتا:قائلينالسؤالفيفشرعوايسألواأنأرادوا:يقالوإتمافقالوا،سألوا

.وأدقوأبلغوأخفوأخصرأوجزإرادتهعنالفعلبلفظ

إداآلتبئ!تآيها:تعالىقولهفي،(الطلاق)إرادةعن)طلقتم(بالفعلالتخؤز-6

فطلقوهنالنساءطلاقأردتم"إذا:ومعناه،11الطلاق/أ(ليذيهنئقطققوممنآلنئتآةظففتر

")و(.لعدتهن

آلذيئتطيثوأان!:تعالىقولهفي،(الطاعة)إرادةعن)تطيعوا(بالفعلالتخؤز-،

في-المعنى1149/عمرانآلأ(خ!ربنفتنقيبوأآغفبكئمغكيرذو!خكفروأ

مرسلمجازفهو،(4)"أعقابكمعلىترذوكمكفرواالذينطاعةتريدوا"إن:-الموضعين

آدتع(سميليعنيجلوكآلأزضىفمنز!؟لآنتيهغ!:تعالىقولهومثلهالمسببيةعلاقته

تيهيعوأ!قان:وقوله،1211/نعامالأأ(قمثركونإئبهغآطغتموالتم!وإيئ:وقوله،6111/الأنعام1

لثئئأ(آغخلتمنئ!تيتؤزسموته،لاآلتةتطيعليا!لك:وقوله،لم61/الفتحأ(حت!صنآآتجراألتريؤتكئم

فيبميرمن!لويطيع!:وقوله،451النور/أ(تفتدوأتطيعوة!وإن:وقوله،411/لحجراتاأ

طريقةعلىإلايستقيمولاواضحالنصوصهذهكلفيفالمعنى،1،/الحجراتأ(لغيتتمألأثز

كذا.طاعةأردتمإن:بتقديرأي،المسببيةعلاقتهالذيالمرسلالمجاز

(1)

(2)

(3)

(4)

.2/903اللبيبمغنيينظر:

.44صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

المعنى.بنفس742ص،الجلالينوتفسير،2/390اللبيبومغني،44صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.45صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر
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فعايبوأعاقنتق!وإق:تعالىقولهفي،(المعاقبة)إرادةعن()عاقبتمبالفعلالتخؤز-8

(1)"بهعوقبغمابمثلفعاقبواالمعاقبةأردتم"!ان:معناه2611/النحلأ(بهطلمحوقتتومابمثلي

إرادتهعنبالفعلفعبرفيها،الشروعثمإرادتهابعدإلاتكونلاوالمعاقبةللمستقبلالشرطلأن

المسببية.علاقتهالذيالمرسلالمجازطريقةعلىسببهعنبالمسببتعبيرأ

اتقزانقرأتلهإدا!ال!:تعالىقولهفي،(القراءة)إرادةعن)قزأت(بالفعلالتخؤز-و

"وتأويله:(ـه3و2)تجنيابنقالوأ،8/النحلأ(!آلزجيرآ!ثئئظونمنبآدتهقأشتغذ

الذيالسببمنالقراءةهوالذيبالمسببفاكتفى،القرآنقراءةأردتفإذا-أعلموالله-

لاقلبأفيهلأنفاقرأ،استعذت"فإذاأراد:أنهإلىذهبمنتأويلمنأولىوهذا،الإرادةهو

.(2)"القراءةعليهواجبةبالثهمستعيذكلليسوأيضأ،إليهبكضرورة

آل!تتنؤلهضتدج!:تعالىقولهفيالقضاء(،)إرادةعن()قضىبالفعلالتجوز-؟5

آقزلت!قاثت:وقوله،لما1،/البقرةأ!و!فييهونكنىف"هتتقولمقاتناآئىاقضىقإذاؤآلأزعقط

(!قييهونفىكنتهتقولملهإتضاآنرمققغإدايثآغتاتخلقضذيلثألتهقاذتشرق!نتؤثضرو!تؤلييكون

(!قتكؤ!ته"بمقتفولىقإتغاآضراقإذاقضققئييثييىءآلوىفؤ!:وقوله،14،/عمرانآلأ

ؤريحموله7آدئهقضقاذاولامؤيمتهيمؤيز!وماكان:تعالىقولهالشواهدهذهومثل168أغافر/

أراد"إن:الخمسةالمواضعفيمعماة،136/الأحزابا(آقيهتمينآلجتزةقميكونآنآفرا

خقمؤمنهولالمؤمننفليسأمرقضاءاللهأرادوإذا)و(فيكونكنلهيقولفإنماأميرقضاءالله

المرسلالمجازألوانمنلونهوإذ،إرادتهعنبالفعلالتعبيرطريقعلىالاختيار")4(،

المسببية.علاقتهالذي

(1)

(2)

(3)

(4)

.و2/30اللبيبومغني،44صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

لأحكاموالجامع،3،1ص،العلومومفتاح،44صالإيجاز،إلىالإشارةكتابومئه،3/3،1الخصائص

.3!كاص،الجلالينوتفسيهر،2/402والإيضاح،2/390اللبيبومغني،01/741،5،1القرآن

،،24،4ص،الجلالينوتفسيهر،وهر/2اللبيبمغنيومثله،44صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

627.

.بتصرف726ص،لجلاليناتفسير:ينظر
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ؤلؤقآغلىلوأفاتض!وإدا:تعالىقولهفي،(القول)إرادةعن()قلتمبالفعلالتخؤز-؟؟

عنالقولبفعلتعبيرأفاعدلوا()؟(.القولأردتم)وإذا:معناه،5211/الأنعامأ(ذاقرنى!ان

إرادته.

آلضثؤؤإلىقالؤأوإدا!اله:تعالىقولهفي،(القيام)إرادةعن)قاموا(بالفعلالتجوز-؟2

وقوله:،(2)(كسالىقامواالصلاةإلىالقيامأرادوا)!اذا:معناه،1142النساء/أ(قاموأكم!صاك

وآزطحتمبرءوسمكئموآضمممحوأآتمراييئإلىوآتلإيكغوجوهكلقآغ!يملوأآلضحلؤؤإلى!تص!إذا

وجوهكمفاغسلوا(3)"اهيفوالانتصابلهاالقيامأردتمإذا":معصاه16/المائدةأ(آلكغمكثإلى

لخ.إ...يكميدوأ

فقالقئبمارنوحوتادى!:تعالىقولهفيالنداء(،)إرادةعن()نادىبالفعلالتجوز-؟3

نوحوأراد":معناه،514هود/أ(!آئحيهينآمجئموآنتآلحتئوغذئن4آقلىمقآتنيإنزلض

للنداء،"مفسرأزلت:فقال:قولهيكونأنيجوزلاإذ"...أهليمنابنيإنزلمحت:فقالربهدعاء

.(4)"خطأمنهيقعولمإليهالقصدوجردذلكأراد-غقشهآلشلآئم-نوحأأنهذاوفائدةالفاء،لأجل

المسببية.علاقفالذيالمرسلالمجازأساليبمنأسلوبفهو

تضروممتم!ؤتس:تعالىقولهفيالنصر(،)إرادةعن()نصروهمبالفعلالتجوز-14

الأدبار")5(.تئؤلننصرهمأرادوا"ولئن:معناه211الحشر/أ(ثزلايضروئتزلأآيؤلس

اقؤأةآتديىتآتهاال!:لىتعاقولهفي،(التناجيإرادة)عن()تناجيغبالفعلالتجوز-؟5

التناجيأردتم"إذا:معناه،لمو/المجادلةأ(آلرمولرومغيحيستىوآتعذلهتنيبآلاثرتتتحؤأقلآإذاتنخئتم

(4)

(5)

.45صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.(1)رقمالها!ىانظر

.و2/30اللبيبومغني،44صالإيجاز،إلىالإشارةكتابومثله،3/3،1الخصائص:ينظر

.2/240والإيضاح،371ص،العلوممفتاحومثله،44صالإيجاز،إلىالإضارةكتاب:ينظر

.(1)رقمالهامشانظر
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تخؤلبئتذئتينققؤموأذو!زلآتحي!ماداةاقواآلدين!تةيها:وقوله،(؟)"والعدوانبالإثمتتناجوافلا

نجواكميديبينققذموا-خبيه-الرسولمناجاةأردتم"إذا:معناه،211/المجادلةأ(صذقةط

المسببية.علاقفمرسلمجازفهو(2)"صدقة

اتققوأثتموآنذلهيئإذآ!:تعالىقولهفي،(الانفاق)إرادةعن)أنفقوا(بالفعلالتجوز-61

")و(.يقترواولمي!يرفوالملإنفاقاأرادواإذا"والذين:معناه،16،/الفرقانأ(تفرؤاولتمي!ترفوأ

يحنهئمقأشقخا!:تعالىقولهفي،(الانتقام)إرادةعن)انتقمنا(بالفعلالتجوز-؟7

أردناإذاأتا"وفائدتا،منهملانتقاماأردناإذا:معناه،لم631/الأعرافأ(آئتترفيقآغرقتهتم

تعالى:وقوله،(4)"فرعونبآلانتقامهفيصنعكماللعادةخارقأكانوإنإرادتنافيهنقذتشيئأ

بالمسببعتز،155/الزخرفأ!و!تجغبقآغرقتهتميحثهزشقخنا1ةاشفوناقلقآ!

إرادتهم!ئعنالانتقاملأنالمسببيةعلاقتهالذيالمرسلالمجازطريقةعلىالسببعن

تعالى.اللهمنعليهم-الغضبوهو-الأسفمنحصلمابسبب

قهؤآلتةتهد!ؤمن:تعالىقولهفي،(الهداية)إرادةعن)يهدي(بالفعلالتجوز-81

(اتضث!دؤلاوتهتجذقلنيضحيلومفآنمقتوفهؤآلئةتهلمن!:لهقوو،لم79/ءلإسراا1(ئمفتدآ

آتخنيرونهمقأؤثبهكيضحينؤمن3ثمفتل1قهؤآلئةيهلىقن!:تعالىقولهومثله11،/الكهفأ

التجوزالسلامعبدابنوغقلالمهتد،فهوهدايتهاللهيرد"من:معناه،8،11/الأعراف1!؟ثهول

مجازفهووالجزاء(")5(.الشرطيتحدالئلا:(71:)الكهفآيةفيإرادتهاعنالهدايةبلفظ

آلئههدلناتؤ!قالوأ:تعالىقوله،الهدايةلفظمنتقدمماإلىويضاف.المسببيةعلاقتهمرسل

.الهدىإلىودعوناكملهدانا،هدايتنااللهأرادلو:معناه112إبراهيم/أ(ئتنحتمقد

يونس،سورةفي)اهتدى(وبلفظ،41:الآيةالزمر،سورةفي)هداني(بلفظومثله

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

الإشاركتاب:ينظر

رقم)الها!انظر

الإثهماركتاب:ينظر

رقم)الهامث!انظر

رقم)الهامقانظر

.2/903اللبيبمغنيومثه،44صالإيجاز،إلىة

.44،45صالإيجاز،إلىة
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تعالى:قولهوكذلك92/الآية،النملسورةوفي،51/الآيةالإسراء،سورةوفي،801/الآية

نأللهادراأمنيعني،731لزمر/اأ(!2أشقارىبعننليزهئلآ!ئتلآقضليمنتهر،قاألتهيفدومن!

واختصارآ.إيجازأسببهعنبالم!تبتعبيرأمضلمنلهفمايهديه

قريةقن!يهم:تعالىقولهفيالاهلاك(،)إرادةعن)أهلكناها(بالفعلالتجوز-؟9

إهلاكهاأردناقريهمن"وكم:معناهلم4/الأعرافأ(!تآللو%ممتمآؤتأس!نالئاهاآقثكفاقب!

!آقثكفا(:قولهبعدوليسالإرادةبعديكون-العذاب-البأسمجيءلأن(1)"بأسنافجاءها

بهلاكالعبرةإلىوأدعىوأقوىأخفوهوواختصارأإيجازآسببهعنالمسبببلفظعبرلكئه

الماضية.الأمم

،61لأنبياء/ا1ئؤيمنوئ!(آقهئمآقثكنهأترلهفنقتلهمءامنمتمآ!:لىتعاقولهلكوكذ

")ر(،يؤمنونأفهممنهمأحديؤمنلمإهلاكهاأردناتريةكل:الآيةمعنىإذإهلاكها"أردنا:أي

ردناأ":يعني،أو5لأنبياء/اأ(!لايزجعوئآلهتمآقثكتفأقرلمحةغكوحرئم!:وقوله

جرىالآياتهذهقكل")ر(للخذلانمعاصيهمعنأي-يرجعونلاأئهم-بقرينةإهلاكها

المسببية.علاقتهالذيالمرسلالمجازطريقعلىإرادتهعنبالفعلفيهاالتعبير

قإتبماننكختؤقئم!ؤمن:تعالىقولهفي،(التولية)إرادةعن()يتولهمبالفعلالتجوز-02

،،2،4ولآيتان/ا،التوبةسورةفيومثله،151/ئدةالماأ(!آلطييينتقؤمآتقوىلاآلتةإيئيمتهغ

يأإرادتهعنبالفعلعبر:الثلاثةالمواضحفي()يتولهمفالفعل،9/الآية،الممتحنةسورةوفي

.65/الآية،المائدةسورةفي()يتولىبلفظأيضأومثله،ذلكأرادأته

ق!تخاضحل!الوومن:تعالىقولهفي،(الضلال)إرادةعن()ضلبالفعلالتجوز-2؟

)بمعنىأرادهولائهنفسهعلىفضلالاالضلالةأراد"ومنمعناه،0811أيونس/(علتهايفهمل

(1)

(3)

والإيضاح،و2/04الليبومغني،44صالإيجاز،إلىالإشارةوكتاب،173ص،العلوممفتاحينظر:

.2/402والإيضاح،71وص،العلوممفتاح:ينظر

.371ص،العلوممفتاح:ينظر
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سورةفيومثله،إرادتهعنبالفعلتعبيرهوالأسلوبفهذا،"المعوجالطريقهذاإلىسعى(

.14/الآيةالزمر،سورةوفي،و2/الآية،النملسورةوفي،51/الآيةالإسراء،

جمع!قابغدتذتبماقمن!:تعالىقولهفي،(التبديل)إرادةعن)تذذ(بالفعلالتجوز-22

سورةفي()يتذلبلفظومثله،تبديلهدأرافمن:همعنا1811/لبقرةاأ(5يتذلوتهألدينعلإتمهفىقإتخا

الآياتهذهفيفالفعل،108/الآية،البقرةسورةفي)يتبدل(وبلفظ،211/الآية،البقرة

إرادته.عنبهالتعبيرعلىمحمول

قأقيعاوؤضتجقققال!اله:تعالىقولهفيكماالكفر(،)إرادةعن)كفر(بالفعلالتجوز-32

،و7/الآية،عمرانآلسورةفيومثلهالكفر،أرادومن:ومعناه،2611/البقرةأسورة(قييلأ

،55/الآيةالنور،سورةوفي،061/الآية،النحلسورةوفي،21/الآية،المائدةسورةوفي

وبلفظ،93/الآيةفاطر،سورةوفي،32/الآية،لقمانسورةوفي،44/الآية،الرومسورةوفي

إرادته.عنبالفعلعتز،71/الآية،المزملسورةوفي،7/الآية،إبراهيمسورةفي()كفرتم

ثس!مكيومن!الو:تعالىقولهفيكما،(الكسب)إرادةعن()يكسببالفعلالتجوز-24

يكسب.أنأرادقن:الموضعينفيمعناه1111النساء/أسورة(غكلقتيهملييكببصبهوقاتماإثما

للئ1دتعغل!ؤقن:تعالىقولهفيكما،(الفعل)إرادةعن)يفعل(بالفعلالتجوز-25

في)تفعلوا(بلفظومثله،يفعلأنأرادفمن:معناه1231/البقرةأسورة!ظقؤتفصةققذ

سورةفي)يفعل(وبلفظ،73/الآية،الأنفالسورةوفي،279،282/الآيتان،البقرةسورة

،و/الآية،المنافقونسورةوفي،30،411/الآيتانالنساء،سورةوفي،28/الآية،عمرانآل

بالفعل.القيامأرادواإن:الجميعفيمعناه.1/الآية،الممتحنةسورةفي)يفعلوا(وبلفظ

اللمخاطبين(وتدبرواتعرضوابمعنى،(التوتي)إرادةعن)تتؤلوا(بالفعلالتجوز-!كا

وبلفظ،16/الآية،الفتحسورةوفي،28/الآيةمحمد،سورةفيإرادتهعنبالفعلتعبيرأ

عذابعييهؤآخافقإتيتؤلوآ:!وإنتعالىقولهفيأيضأ(اللمخاطبينتتولوابمع!ى)تؤتوا(

وقوله:،51،أهود/!وإلييهزحءبوتق!سزاقآآتجقغتكافقذتولؤألهإن!:وقوله،31أهود/(كميريؤمى

لآياتافي(تولوا،تتولوا)لفعلفا.451النور/أ(قاخمائروغلت!مقاخملعقئهقإتضاتؤلؤأ!قإت
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المسببيةعلاقتهالذيالمرسلالمجازطريقةعلى،إرادتهعنبهالتعبيرعلىمحمولالمذكورة

أبلغ.وكونهوالاختصارالإيجازلغرض

لأزفيآفيسسىتؤلمقؤإذا!:لىتعاقولهفي،(التوئيرادةإ)عن(تولى)بالفعلالتجوز-2،

وفي،28/الآية،عمرانآلسورةفيومثلهإرادتهعنبالفعلعبر5012/البقرةأ(يجهالمج!د

،عمرانآلسورةوفي،731/الآية،البقرةسورةفي)تولوا(وبلفظ،80/الآيةالنساء،سورة

وفي،4و/الآية،المائدةسورةوفي،8و/الآيةالنساء،سورةوفي،20،32،63،64/الآيات

،المائدةسورةفي)توليغ(وبلفظ،أهو/الآيةالأنبياء،سورةوفي،82/الآية،النحلسورة

في)يتولوا(وبلفظ،،2/الآية،يونسسورةوفي،3/الآية،التوبةسورةوفي،و2/الآية

أرادوابمعنىالإرادةعنبهعتزيتولوا(،توليتمتولوا،،)تولىفالفعل،،4/الآية،التوبةسورة

والخير)1(.الهدايةمنإليهليعواغقاالإعراض

:(سببه)شتبعن()المسبببلفظةالتجوز:الئانيةالصورة

المرسلالمجازعلاقاتمنالرابعةالعلاقةمنالئانيةالصورةعنمختصرةتأريخيةنبذة

الأمثلة:مع-العلماءعند

ودقةوبلاغتهإيجاز؟لشذةبمعناةوكئيرنظمهفيوعجيبالكريمالقرآنفيعزيزنو4وهو

وغذالأبعد()2(بالسبب)التخؤز:(ـه152)تالبطليوسياليدابنشغاهوقد،ولطافتهمعناه

اسمإطلاقوأقا،قدمناهالذيالنوعوهو،الأقرببالسببالتجوزمنسببهعنبالمسببالتعبير

.(ر)(ـه660)تالسلامعبدبنالعزللإمامفالتسمية(سببهسببعنبالمسبب)التعبير

سببعنبالمسبب)التجوزأعنيالمرسلالمجازمنالنوعهذافيهاوردالتيوالمواضع

يآ!م!اغثيئآنرئآقذادتمةيختنى!:تعالىقوله:أولها،فقطمواضعثلاثةهيالكريمالقرآنفي(سببه

(1)

(2)

(3)

هذاأخذنافقد،2/403والإيفاح،174ص،العلوممفتاح،57صالإيجاز،إلىالإضارةكتابينظر:

.بتصرفعنهمالمعنى

.3/311لإتقانوا،52و/2القرآنعلومفيالبرهان:وينظر،023ص،لاقتفابا:ينظر

.56صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

http://www.al-maktabeh.com



554الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

أنزل!انمابعينهاللباس-تعالى-اللهينزل"لمالسيد:ابنقالا62/الأعرافأ(تكغشؤة1لؤيىى

الشعرونسجالصوفغزلثمعليها،وشعرأصوفأفصارالبهائمرعتهثمالنباتفأنبتالمطر

مراتباللباسوبينبينهلأنمنهبعيدسببولكف،اللباسسببفالمطر،اللباسمنهافاتخذ

الراجز:قولومئله،كئيرة

العيدانرؤوسفيالثريدصارالمتالبالعزينردثهالحمد

.(1)"كثيرةمراتبالثريدوبينوبينهالسنبل:يعني

الدارم!يذزكأنيمكنعنابهتحؤزومااللفظبينالكثيرةالمراتبهذهوبسبب

وضوحمعالمعنىإلىالإشارةودقةوالبلاغةالإيجازمقدارالواعيوالقارئالمتخضص!

وأوضحوأفخموألطفوأبلغوأدقوأخفأوجزالتعبيرفصارودلالتهاالألفاظوخفةالعبارة

.411/نمنولمؤا1(آتجيقينآخسنآدته!قتسازكعجبأوذدوأ

بنالعزالإمامقال،111الأنفال/9(عرجرألشتظتن!ؤبذهب:تعالىقولهوئانيها:

وسواسلأنسببهسببعنبالمسببالتعبيرمجاز"منأتها:الآيةعلىمعقبأالسلامعبد

سببفالوسواس،الديانلعذابسببالرحمنومعصية،الرحمنلعقوبةسبس!الشيطان

تفصيلأ:أوردناهلوالمعنىهذاعنالتعبيرفكأن(2)"للعذابسببوالمعصية،للمعصية

فهذابسببها"العذابيكونثم،المعصيةتكونبسببهالذيالشيطانوسواسعنكم"ويذهب

وأبينوأعجبوأدلوأدقأخفكونهمعأسلوبوأبلغبأوجزالكريمالقرآنفيوردالمعنى

ماالأسلوبهذافيفاجتمعووجازتهاالألفاظوضوحمعالمعنىبيانالفصاحةلأن،وأفصح

التعبير.وضروبالبلاغةفنونمنغيرهفييجتمعلم

العلماءذهبفقد16الزمر/أ(آقوفيالأثفرثئيتةتكريمن!ؤآنرذ:تعالىقوله:وثالثها

يقوملاوالنباتبالنباتإلاتعيشلاالأنعاملأن،وجهعلىالماءبإنزالالأنعامإنزالتأويلفي

أنزلها)و(.فكأثاالماءأنزلوقدبالماء،إلا

(1)

(2)

(3)

.3/311والإتقان،2/952القرآنعلومفيالبرهان:وينظر،23صه،الاقتضاب:ينظر

.!كاصالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.الإيضاحعنأخذناهوتد،2/140والإيضاح،371ص،العلوممفتاحينظر:
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الماءلكم"أنزل:الآتيةالصورةعلىسيكونفإتهحقيقتهعلىالتعبيرهذابسطأردنافإذا

سببه،سببعنكانبالمسببالتعبيرأنفحصل،"المذكورةالأنعامعليهفعاشتالنباتبهفنما

وأعجبوألطفوأخصروأبلغأوجزبأنهاالتعبيروفنونالبلاغةضروبمنالآيةفيفاجتمع

والتفصيل.اللغويةالحقيقةطريقعلىجاءتلومما

مرسل)مجازفهو:عليهكانماباسمالشيءبتسميةالتجوز:الخامسةالعلاقة

.(كانمااعتبارعلاقته

عليهكانالذيبالوصفأوبالتسميةم!فىالكلامفي4الشييردأنوهوتعريفها:أولأ:

فهوحقيقتهوأقامجازأ،إلاعليهتنطبقلا-الكلامحال-الوصفأوالتسميةإنإذسابقأ،

وإتما،التسميةولاعليهينطبقلافالوصفالآنوأفاوانتهىمضىزمنفيلهوصفأولهاسم

سابقآ.عليهكانماإلىنظرأالجديدةبتسميتهالتجوزحصل

العلماء:عندالعلاقةهذهعنمختصرةتأريخيةنبذة:ثانيأ

إشارةأولطأنبالذكرالجديرومن.الدورانقليلالأمثلةمحدودالكريمالقرآنفيوهو

باسمالشيء)تسمية:شقاهإذهـ(505)تالغزاليعندوجدناهاالتعبيرأساليبمنالنوعلهذا

.(2)(عليهكانماإلىبالنظرالاسم)إطلاق:(ـه165)تالزملكانيابنوسماه(1)(أصله

(3)اخترناهالذيالعنوانبهذاسماههـ(660)تالسلامعبدبنالعزالإمامتناولهوعندما

عندجديليمنبعذةيستجدلمبحيثالكريمالقرآنفيالموجودةالشواهدمنلهوأورد

نادرأ.لاإنفسها)4(الأمثلةعندهمتكررت!ائما،التمثيلفيولاالتسميةفيلاالمتأخرين

(1)

(2)

(3)

(4)

الغزالي.إلىونبهذلكلنانقلالذيهوالأثيرابنن!ف،و2/0السائرالمثل:ينظر

.031ص،القرآنإعجازعنالكاشفالبرهانينظر:

.7صهالإيجاز،إلىالإشارةكتابيظر:

والفوائد،1/27والطراز،322ص،والبيانوالبديعالمعانيعلمفيوالتبيان،2/240،340الإيضاح:ينظر

.3/311والإتقان،2/0،2،182القرآنعلومفيوالبرهان،52ص،القرآنعلومإلىالمشوق
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أمثلةمنورد:الكريمالقرآنفيالمرسلالمجازعلاقاتمنالخامسةالعلاقةأمئلةثالئأ:

تباعأ:هناوسندرجهاالعلماءذكرهاألوانخمسةالكريمالقرآنفيالعلاقةهذه

العزيزالكتابفيولهزوجأ،كانتأوكانعمن()الأزواجبلفظةالتجوز:الأولاللون

آزؤجهنيبهخنآنلغضحلوممنقلآآخقهنقتقغنةآئ!ئلآطفقتمكل!ؤإدا:تعالىقولهأولها،أمثلةعشرة

فينزلتلاتها،أزواجهنكانوا"الذين:معناهلم،2ر2البقرة/أ(بالمتزوفيبث!نهملقضحؤأإدا

اللة!تكضة-")1(.ز-رواحةبناللهعبدزوجهامنيرؤتجهالاأنخق!تضاوأختهيساربنمعقل

الأزواجلأنا21النساء/أ(آ؟ؤج!ئمتركمايضفغ!ثو!!:لىتعاقولهومثله

.("اليأزواجآكنلأثهنكذلكق!قاهنأزواجأتكنلممتنإذا"

يخطازاإخدنهنؤةاتيضضزؤجض!ائزؤجآشيتدالتم\رإق!و:تعالىتولهوكذا

الطلاقبعدوأمازوجأ،كانتلأنهازوج()مكان:قال120النساء/أ(صشمامتهتأخذوأقلآ

.كانمااعتباربهاللتجوزالمصححمجازيةتسميةهيإنمازوجأوتسميتهازوجأ،فليست

(آلثهرؤغمشرابةنفي!هن\زبغةيترلضخنآزؤجاؤتذرونيحنكئمئتؤقؤ!!ؤالدين:تعالىقولهومثله

ضئعاقي!زؤجهصؤصهميةآزؤجاؤيذرو!منحئميحؤقؤدنىوالديمن!:وقوله،لم234/البقرةأ

الزوجيةفإنلهم،أزواجأكنمن"ويتركون:معناه1240البقرة/أ(غئر،خراء3آل!ؤليالى

ؤذئيتيهتم(ؤآزؤجينابآيهئمةيمقعلحؤقنتذفلونهاعذن!تجتت:تعالىقولهوكذا.(3)"بالموتتنقضي

تجغقهمبأنعليهمتتثمغدأالنعمة"أنالمعنىلأن،أزواجهنكناللائي:يعني123الرعد/أ

.(4)"تعالىاللهبرحمةبلنفسهبعملإنسالبكلدخقها!ان،الجنةفيقراباتهممعمجتمعين

قولهومئله،لم70/الزخرفأتخبروئ!(وآزؤخكزآشصآلحتةأذخلوأ!:تعالىقولهومثله

(1)

(2)

علومفيوالبرهان،52ص،القرآنعلومإلىالصئوقالفوائدومثله،،هصالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.11و/3لإتقانوا،2/082لقرآنا

.2/082القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.2/082القرآنعلومفيوالبرهان،،صهالإيجاز،إلىالإضارةكتاب:ينظر

.و12/والقرآنلأحكامالجامعينظر:
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ؤذيئتيهر(ؤآزؤجهتمءابآيهتميقضحقحؤتنؤعدتهتمآليئعذييؤآذطهرتجتتي!قتتا:تعالى

آتكقايىإلىآزؤخكئمضقتاتكؤلتقبدن4!:تعالىقولهومنه(؟)أزواجهمكناللائييعني،18أغافر/

نطزمجاز(أزواجكم)فلفظ111/الممتحنةأآنفقوأ!ومآثلذهمثآزؤجهمآلذيمنىثاتو(قعاقتنم

إلىبالارتدادمنهنالزوجيةعقدينقطعالكفارإلىالأزواجمنالمزتذاتلأنكانماباعتبارإليه

عقدينقطعارتذذناللائيالأزواجلأنأزواجهمكنمنيعني()أزواجهملفظوكذلكالكفار،

مهوليهنمنله!شيأومنهنفأكثرواحدةفاتكم"وإق:للآيةتفسيرأالسيوطيقال،مئهنالزوجية

مثلالغنيمةمنأزواجهمذهبتالذينفآتواوغنمتمفغزوتم-مزتذاب-الكفارإلىبالذهاب

ـهو!م!فتؤدؤاآنل!تم!وماكاخ:تعالىقولهوأماالكفار")2(.جهةمنعليهملفواتهأنفقواما

فإن،351/لأحزابا1ههوعطيماآلثوعد!انيكتمدإنآبذابغد؟ءيحنوآرؤجهتبهحؤآآنؤلأآلتو

مسليمكلعلىحرامنكاخهنلأن،لهأزواجأيبقين-"!ييه-بعدهمن-عنهناللهرضي-أزواجه

أزواجغيرفييصحمثلماكانمااعتبارمعنىعلى)أزواجه(لفظيحملفلاأفهاتهم،لأئهن

.بعدهبقينإذا-!ه-النبي

،موضعانالعزيزالكتابفيوله،يتامىكانواعمن()اليتامىبلفظةالتجوز:الئانياللون

بعدئتتملاإذيتامىكانواالذين":معناه12النساء/أ(آقؤلهئمآلتنعاتؤأ!و:تعالىقوله:فأولهما

مثتئ!م!نئلآمن!كمظابقآنكؤاقاآليمئئفيئقميصطوأآلأخفغإقؤ!:لىتعاقوله:وثانيهما.(3)"لبلوغا

وتفا،البلوغقبلبهنالتزوجيمكنلاإذيتامىكناللائيفي:يعني13النساء/9(وربغؤثئمث

.كانمااعتبارعلىمحمولفالمعنىالبلوغبعدتتتملاأته

المتكلمين.ضميرإلىعندهمكانتالتي()البضاعةلفظةبإسنادالتجوز:الثالثاللون

قالوأإلتهتم!ؤتضافتحوأشتعهزوجدوأبضحعتهزرذث:تعالىقولهالزركشيوجعل

(1)

(2)

(3)

المعنى.بهذا2!كا/51القرآنلأحكامالجامعينظر:

.6،96،/81القرآنلأحكامالجامعومثله،،23،،13ص،الجلالينتفسير

،25ص،قو!ثملاوالفوائد،5/8القرآنلأحكامالجامعومثله،،هصالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.3/311والإتقان،2/082القرآنعلومفيوالبرهان
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نأإلىمنهذهابأالنوعهذامن165أيوسف/(إلئنارذتبضئعنتاصهد!أنجآناقاتنبغف

الامتياربعدأصبحت-الدراهمأوالدنانيرمنالمال-وهي-الموضعينفي-ا!اعة

اللهوشفاها)بضاعتنا(قالوا:لكتهم،الطعاممنأخذواماثقنلأتها-آلتتئلأئم-غليهليوسف

البضاعةوجدوامتاعهمفتحواولمايعنيكان،مااعتبارإلىنظرأ)بضاعتهم(-غرؤول-

التيالبضاعةهي--الأموالهذهأنفمعناه،إليهمرذتلهم،كانتالتي-الطعامئمن-

إلينا)؟(.رذتقدلناكانت

)ساحرأ(.كانعمن()السحرةبلفظةالتجوز:الرابعاللون

هذامنا120/الأعراف1(!سحئهومجنآلشحرةوألق!:تعالىقولهالقرطبيوجعل

آيةفي()اليتامىلفظةعلىالتأويلهذاقاسوقد(2)(سحرةكانوا)الذين:معناهقالأيضأ،النوع

")و(.البلوغمعيتئملافكذلكالسجودمعزخ!يللا"لأنه:قالالذكرالمارة(2)النساء:

الدنيا(.الحياةفي)مجرمأكانعمن(المجرمين،)المجرمبلفظةالتجوز:الخامساللون

يقاؤلالاتموتمت!رقلزئه،بميرقالهإنيأئتيقن!إلة:تعالىقولهالسلامعبدبنالعزغذ

(4)"الإجراممنالدنيافيعليهكانبمامجرمآ"شفاة:قال،النوعهذامن174أطه/(مختئي

.(5)والسيوطيالزركشيعليهوتابعه

الآخرةفيذكرهاوتحديدالكريمالقرآنفياللفظةهذهاستقصينافقدذلكعلىوبناء

منالدنيافيعليهكانماإلىبالنظرلهو!مفأولهتسمية-حينذاك-المجرمتسمية"لأن

التسمية!ائماالآخرةالحياةفيجريمةفلا،بالموتينقطعالجريمةارتكابلأن(6)"الإجرام

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

.2/181القرآنعلومفيالبرهان

.و،5/8القرآنلأحكامالجامع

.(2)رقمالها!انظر

.،صهالإيجاز،إلىالإشارةكتاب

.3/311والإتقان،2/028القرآنعلومفيالبرهانينظر:

.(5)رقمالها!انظر
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القرآنفياللفظهذاوردفقدالتحديدوبهذا،الإجراممنالمجرمعليهكانماباعتبارتكون

(!2اف!الآفىققريينتؤتصؤآتمخيمينؤترى!:تعالىقوله:أولها،مرةعشرةتسعالكريم

هذاوعلى،الإجراممنالدنيافيعليهكانواماإلىبالنظر()مجرمينفتسميتهملم4وإبراهيم/أ

بلفظوردتفقدمجموعةأومفردةكانتسواءالعزيزاللهكتابفيالألفاظبقيةتحملالمعنى

وفي،86/الآية،مريمسورةوفي،4،53و/الآيتان،الكهفسورةفي(مجرمين،)مجرمون

وفي،99/الآيةالشعراء،سورةوفي،22/الآية،الفرقانسورةوفي،021/الآية،طهسورة

،21/لآيةا،السجدةسورةوفي،21،55/الآيتان،الرومسورةوفي،،8/لآيةا،القصصسورة

،الزخرفسورةوفي،41،43/الآيتان،الرحمنسورةوفي،5و/الآيةيس،سورةوفي

في()المجرموبلفظ،41/الآيةالمدثر،سورةوفي،47/الآيةالقمر،سورةوفي،74/الآية

كانماباعتبارالمجازعلى)المجرمين(لفظةحملأنليويبدو.11/الآية،المعارجسورة

نألاإ،بالموتللجريمةارتكابهانقطعقدالمجرمأنوحختهم-آخرونرآهكما-ضعيفأليس

ملازمةالصفةهذهفإنمضهمناض!لاأمرالقيامةيومالصفةبهذهوصفهإنقالوا:البلاغةعلماء

باشزأولاتشلأئهفيهحقيقيةفالتسميةآخر،باسمتسميتهأوأخرىبصفهؤضفهيمكنلاإذله

هيإتمامجرمأالحسابيومفيالمخيرمتسميةأوؤضفوأقاالدنياالحياةفيالجريمةفعل

التيالآياتحملنافقدولذلكالدنيافيالمجرمعليهكانمااعتبارإلىفيهانطزمجازيةتسمية

ذكروا.ماعلى(مجرمون-)مجرمينلفظعلىاشتملت

علاقتهمرسل)مجاز:إليهيؤولماباسمالشيءبتسميةالتجوز:السادسةالعلاقة

.(سيكونمااعتبار

سيؤولالذيبالو!مفأوبالتسميةم!فىالكلامفيالشيءتيردأنوهوتعريفها:أولأ:

وألهاسمفهوحقيقةوأقامجازأ،إلاعليهتنطبقلا-الكلامحال-التسميةلأنلاحقأإليه

الصفة.هذهإلىأوالتسميةهذهإلىالمسمىسيؤول!اتمابعدتتخققلم،آلبزمننفيلهوصف

العلماء:عندالعلاقةهذهعنمختصرةتأريخيةنبذة:ثانيأ

منأؤذولغلأيضأ،الأمثلةمحدودالكريمالقرآنفيالمجازأساليبمناللونوهذا

الغزاليهو(سيكونما)اعتبارأعنيالتسميةهذهالمرسلالمجازمنالنوعهذاعلىأطلق
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القرآنفيالشواهدمنلهفأورد(2)العنوانبهذاالسلامعبدابنالإماموتناوله(1)(ـه505)ت

عندهمتكررتوإنماالنادر،فيلاإأمئلةإيرادفيالمتأخرينعندجديديستجدلمبحيثالكريم

تباعآ.وندرجهاتغيير،غيرمنذكرها)ر(التيالأمثلةنفس

وردتوقد:الكريمالقرآنفيالمرسلالمجازعلاقاتمنالسادسةالعلاقةأمثلةثالثآ:

تباعأ:ندرجهاألوانبثمانية

فأولها:،أمثلةوله،الزوجيةإلىأمرهمسيؤولعمن(لأزواج)ابلفظةالتجوز:لأولااللون

أزواجآسماهنإذ125/البقرةأ(يجثاخيذوئؤهئم!ظققآروخيهآ!ؤلثئم:تعالىقوله

أزواجآلسنفهن،النعيممنسيلقاةوماالجنةدخولهعندالمؤمنحال!إليهيؤولماإلىنظرألهم

ظلمقاقلآمإن!:تعالىقولهوكذابهن،واقترايهالجنةفيالمؤمندخولبعدإلاالحقيقةعلى

إلىسيؤولالعقدلأنزوجأالآخز"شقيئ3012/البقرةأزؤجاغيزة!وتنيهحخقتغلايمنماتعومجل

آتقؤأ!يقذين:تعالىقولهومنه(4)"اهلزوجأالأولكونحالفيتنكحلاالزوجةلأن،الزوجية

آلأ(ألتهيفؤرضمؤلثضطهؤوآزوخورييثالأئفرخيويمتآمخيهايمنتخيىجئتزيينيخذ

.715النساء/أ(نمييلأظلأطهخؤنذضطقربرآزؤجيتهأ!قئم:وقوله،511/عمران

قلآيحطازاوءاتئتخىإخدلهنزؤجض!التزؤجآشيدالتمآرإق!و:تعالىقولهوكذا

إليهسيؤولماإلىنظرأزوجأق!فاها(زوج)استبدال:قال012النساء/9(شسئأمئهتأخنماوأ

!!شيهؤنآلأزآللثعليظنليفيوآزؤجوالثم!:تعالىقولهومثلهلاقترانواالزواجمنالأمر

51/التحريمأمهـويمبهنخئراآزؤخا5يلىتهآنطققكنإن7زئبما!غتئ:تعالىقولهوكذا.أ!كاأيس/

ومثله:،المستقبلفيذلكخضلإنالزوجيةإلىيؤوذبهنالاقترانلأنأزواجأشفاهن

(1)

(2)

(3)

(4)

إليه.ونسبهالأثيرابنلناذلكذكرفقد،،2/9السائرالمثلينظر:

.7صهالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

علومفيوالبرهان،25ص،المشوقوالفوائد،1/69والطراز،223والتبيان،2/403الإيضاحينظر:

.131،141/روالإتقان،2،،/2القرآن

.3/411والإتقان،2لمو/2القرآنعلومفيوالبرهان،17صالإيجاز،إلىالإضارةكتاب:ينظر
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ييينك(قتقالأإحتم!نؤثؤآغحص!صآرورحبجنبهنتذذآنؤلأتغديحن2آلينتتاتلثتحللا!

.251/حزابلأا1

.(المستقبلفيالقتلإلىأمرهم)سيؤولعمن()القتلىبلفظةالتجوز:الثانياللون

"في:معناهلم781/البقرةأ(آلقئلفيآئقفخاصغقئكمب!ي!:تعالىقولهالنوعهذاومن

.(1)"القتلإلىأمرهميؤولالذينأوالقتلىقتل

آغصرآرننىإقي!الو:تعالىقولهفي،()العنبعن)الخمر(بلفظةالتجوز:الئالثاللون

لأنالعنبعنبالخمرقتخؤزيغقحر،لاالخفزفإنعنبأ"أعصر:أي136أيوسف/(خخرا

.(2)"اهيلإيؤولأمرة

)البر(.عن)الخبز(بلفظةالتجوز:الرابعاللون

آلطئرتآكلخبزأقؤقرآييىآخعلآزلئئ!إفي:تعالىقولهفي)خبزأ(لفظةالزركشيوجعل

لاالبرهومنهالطيرتأكلالذي"لأن:قالإذالتخؤفي.منالنوعهذامن136أيوسف/(يتما

إلىآيلالبرلأنالبرعن)الخبز(بلفظةفيهعتزمرسلمجازهوإذقال،كماوهوالخبز")و(

القرآنفيالمرسلالمجازعلاقاتأنواعمنالنوعهذاأمثلةمنعليهوقفنامافهذاالخبز.

الكريم.

)العلم،إلىأمرهسيؤولفيمن(حليم،)عليمبلفظتيالتجوز:والسادسالخامساللونان

وقوله:،153الحجر/أ!و!لجريغنيرنبتثئركإئالؤجللآقالوأ!اله:تعالىقولهومنه،(الحلم

.1511/تفالصااأ!!بغئيرطييرقتثتزنه!:وقوله،821/ترياالذا1(يمير*لغتتي!ؤتبثتروة

.(4)"والحلمالعلممنأمرهإليهيؤولبماالبشارةحالفي"وصفه

(1)

(2)

(3)

(4)

.52ص،المشوقوالفوائد،17،،صهالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

،2/403والإيضاح،18و/والقرآنلأحكامالجامعومثله،71صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

الجلالين،وتفسير،3/113والإتقان،2/2،9القرآنعلومفيوالبرهان،25ص،المشوقوالفوائد

.314ص

.27،/2القرآنعلومفيالبرهان

.3/411والإتقان،72و/2القرآنعلومفيوالبرهان،،أصالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر
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الفجورإلىأمرهمتؤولمعمنو)كقار()فاجر(بلفظتيالتجوز:والثامنالسابعاللونان

الفجورإلىصائر"أي،12،/أنوح(إلأتاجرا!قارا!ؤلايمدؤأ:تعالىقولهومنهوالكفر،

والكفر")1(.

.(الآليةعلاقتهمرسل)مجاز:آلتهباسمالشيءبتسميةالتجوز:السابعةالعلاقة

وأ(الجميل)الذكرأو()اللغةمعنىبهامرادأ()اللسانلفظةتردأنهيتعريفها:أولأ:

والذكرالحسنالثناءيكونوبها،اللغةتفهمبهاالتيالآلةهو)اللسان(لأن(الحسن)الثناء

فيه.سببهيعمابهاالتجوزيمكنآلة)اللسان(فالجميل

أمثلتها:معالعلماءعندالعلاقةهذهعنمختصرةتأريخيةنبذة:ثانيأ

(الي(اللغاتعنلألسنبا)التعبير:السلامعبدبنالعزسقاةالمرسلالمجازمنالنوعوهذا

اخترناةالذيبالعنوان(4)القزوينيوشفاةوالزركشي)و(،الجوزيةقتمابنالتسميةعلىوتابعه

عنهوأخذهاالسلامعبدبنالعزذكرهاالعلاقةهذهأمثلةوغالب(5)السيوطيعليهوتابعه

منبلونينالمعانيتلكعنبهفغترأ()اللسانهيواحدةلفظةفيمحصورةوهيالمتأخزون

الكريم:القرآنفيالتعبير

أمثلة،تسعةالعزيزالكتابفيوله)اللغة(،عن)اللسان(بلفظالتجوز:الأولفاللون

:أي14إبراهيم/أ(قئملصحئن%لهؤموءبحهمئاقإلأزمصوليمنانف!سزآوقآ!:تعالىقولهأولها:

تعالى:قولهفيكماالأمثلةبقيةفي)اللسان(لفظةتحملالمعنىهذاوعلى،(6)(قومه)بلغة

،3011/النحلأ(!ئبعربنا!ملوهذاآغحئإثتويفصدوق!آللأىتا!مل!

/ءالشعرا1(!تجيهزعرثزيدتئاني!لصنذتلىآمنقكونققبكعئ!لأمينآآروخبهنزلم!:لهوقو

.2/8،2القرآنعلومفيوالبرهان،52ص،الموقوالفوائد،17صالإيجاز،إلىلإشارةاكتاب:(1)

."2صالإيجاز،إلىالإضارةكتاب:

.2"2/1القرآنعلومفيوالبرهان،92ص،القرآنعلومإلىالمثوقالفوائد:

.2/304الإيضاتح!:

.3/411لإتقانا:

.\؟3/4والإتقان،2/340الإيضاحومثله،28صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:
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هو":يأ431/لقصصا1(يصذقتئرذصاميلمحصاناقآفميتهينئآئصححممز!ال!:وقوله،11و1،5و3

عزخالتمتاناقضحدق!ؤهدايمتئب:تعالىقولهوكذلك.(؟)"أمالكمتيوأوضحقولأيمتيأئتن

اتخصمايىبوفت!ثتربيمتانفيت!تزتهقإتخا!:وقوله،211/الأحقاف1(نملمو(آلديمت!ندز

(!قور!ذ!تتغتهئمكنا!صيابيتئزنهقاشا!:وقولهوأ،7/أمريمو!!لذاؤشلإزبوءقؤقا

ؤأثؤيكؤ(ألئ!صتن!تموآخيقفؤآلأزمج!آلستتؤلئخققءاتيهءويحق!:وقوله،815/الدخانأ

لم.22/لروماأ

وردوقد،(الحسن)الثناءأو(الجميل)الذكرعن()اللسانبلفظةالتجوز:الثانيواللون

قوله:وثانيهما،015/أمريم(تخا!ذقينا!م!قتم!وجعقتا:تعالىقولهأولهما،موضعينفي

حسنأ.ءثناأوججلآذكرآلهموجعلنا:يأ481لشعراء/اأ(!آلأيخينلنفيصحذدقيسمانلى!ؤآتجغل

علاقتهمرسلمجاز)فهو:ئخاوزةماباسمالشيءبتسميةالتجوز:الثامنةالعلاقة

.(المجاورة

القربأوالوضوحإفاذلكفيواليفة،يجاورةماباسمالشيءئ!فىأنهو:تعريفهاأولأ:

الدالمدلولكلعلىيطلقأنالم!قياتفيالأصللأنوالاختصارالسهولةأوالجهةأو

فإئا()المسمياتالمدلولاتمنيجاورةماباسمالمدلولمشقيئفإذااللغةفيإزاكأةومجخالذي

بينالتجوزهذامثلحصلوقداللغةفيلهالموضوعبالاسميذكرلملأئهالمجازعلىيحمل

الأمثلة.ضمنوسنذكرهمعنىمنأكثرفيالكريمالقرآنوفيالعربلغةفيومجاور؟المسمى

العلماء:عندالعلاقةهذهعنموجزةنبذة:ثانيأ

قتيبةابنفإنالمجاز،منالنوعهذابخموصوملاحظاتإشاراتالمتقدمينوللعلماء

منبسببالمسمقىكانإذاالكلمةمكانفتضعهاالكلمةتستعيرالعربأن"ذكرقدهـ(762)ت

.(2)"ينزلالسماءمنلأئا)سماء(للمطرفيقولون...لهامجاورأأوالأخرى

بعنوانالمجازأقسامضمنالنوعهذاذكرأئاهـ(505)تالغزاليإلىلأثيراابنونسب

(1)

(2)

.82صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.021ص،القرآنمثمكلتأويل
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يحملها")1(.الذيالجمل:الراويةوإثما،راوية:للمزادة:كقولهممجاور؟،باسمالشيء"تسمية

بعنوانالإنراديالمجازأقسامضمنالزملكانيابنذكرةإذفأكئرأكثرالنوعهذابرزثم

.المجاورةبسببحاصلةفالتسمية،يجاوووماباسمالشيءتسميةيعني(2)()المجاورة

بنفسلهومثلواالمرسلالمجازأساليبمنالنوعهذاإلىأشاروافقدالبلاغةعلماءوأقا

نأ"ونحو:قالإذالتسميةهذهعلىينصولمبمثالالنوعهذاإلىالسكاكيأشارفقدالأمئلة

ولم")ر(الغيث:أيالسماء،أصابتنا:يقولونجهتها،منلكونهابالسماء)الغيث(معنىيراد

بلالمرسلالمجازلأساليبغزضهضمنشيئأالإشارةهذهإلى،هـ(3و)تالقزوينييضف

وكالحفضإثاها،لحملهلهاالحاملللبعيركونهامنبالرغمللمزادة"وكالراوية:بقولهاكتفى

السماء(")4()أصابتنا:كقوله،الغيثفيوكالسماءإثاةلحمله،البيتلمتاعكونهمعالبعيرفي

.(5)القزوينيعندوردماعلىوالسيوطيوالعلويالطيبييزدولم

:-العلماءعند-الكريمالقرآنفيالمرسلالمجازعلاقاتمنالثامنةالعلاقةأمثلةئالثأ:

التجوز:منلونانالكريمالقرآنفيالعلاقةلهذه

ثلاثةالعزيزالكتابفيلهاللونوهذا)المطر(،عن)السماء(بلفظةالتجوز:الأولفاللون

)السماء(بفالمراد،16/الأنعام9!ايذراغلخهمآلسما!وآزشتقا:تعالىقوله:فأولها،فقطأمثلة

لأئابالسماءعنهغتزوقدالكثيرالمطر"يريد::القرطبيقالجهتهامنلائةالمطر)!(هنا:ها

عنهبالسماءوالتعبيرمجازأ،يجاورةماباسمشقيئالمطرأنعلىقذذ(")"ينزلالسماءمن

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(،)

.2/19السائرالمثل

.301ص،القرآنإعجازعنالكاشفالبرهان

.731ص،العلوممقاح

.3وو،3و2/8الإيضاخ

.1/043والمزهر،،1/70،2والطراز،224ص،التبيان:نفسهبالتسلسلينظر

الجلالين،وتفسير،2/241كثيرابنوتفسير،،4/6المحيطوالبحركا!/2الكشاف:فيالمعئهذاينظر

.30،/7المناروتفسير،61وص

.رو6/2القرآنلأحكامالجامع
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التجوز.سببوتتبينالمعنىعنتفتشلأنللأذهانشحذأفيهلأنألطفوزثما،وأبلغأفخم

ثقرئبهمآشتغفروأ!ؤيخقؤير:--غقيهآلمتتلأئمهودلسانعلى-غ!ؤجل-قولهوثانيها:

قوله:وثالثها،251هود/أ(فوتكئمإلىفوة!تموتنندزافذزا!مآ!مئمآءيزسصلىإتولهؤبوأ

قنتآةآيزييلي!غقارائإتهقيزلهيهئمآشتغمروأققفت!:-الشلأغقيه-نوحلسانعلى-غ!ؤجل-

دلمرافا،211-51/نوحأ(!ل!آئهراؤئحعلنكزختتيؤتخغلؤصينيةئورؤيخدذ4!يذزارالخيهر

مجازفهويجاورهماباسمللشيءتسميةوهي)المطر()1(:الثلاثةالمواضعفي)السماء(بلفظ

.()المجاورةعلاقتهمرسل

)الهواء(.عن)السماء(بلفظةالتجوز:الثانياللون

طئسةم!لأءلمحةآطه!ربتريهفآثتم!:تعالىقولههوواحدمثالالعزيزالكتابفيوله

وفزعها!:بقولهلمرادفا،421/براهيمإأ!!هوذم!ئلآفيوفزعهاثابحتآضملهايمتحهكمثصحرتي

،(آ!ثهمضآ!في"وقوله:الزمخشريقال،معروفبارتفاعالأرضفوقيعني!و،آ!ئهمضذفي

تريد،السماء،فيطويل:الجبلفيكقولك،المظلةيردولموالصعود،العلوجهةفي:معناه

يعلوماكلشقي!اتماحقيقتها،المرادليس)السماء(لفظةأنوالحاصل.("اليوشموخهارتفاعه

المجازبأسلوبإياهالمجاورته)الهواء(عن)السماء(بلفظةتعبيرأمجازآ،)سماء(الأرض

.المجاورةعلاقتهالذيالمرسل

علاقتهمرسل)مجاز:(فيه)الحالعن()المحلبلفظةالتجوز:التاسعةالعلاقة

.(المحلية

وقدفيه،الحالمنهالمرادلكن،المكانأوالقخلذكريردأنوهوبها:التعريفأولأ:

وهذه،الأمثلةخلالسنذكرهابلاغيةلأغراضالعزيزالكتابفيالمجازمنالنوعهذااستعمل

متنوعة.وألوانصورالكريمالقرآنفيلهاالعلاقة

،2و8ص،الجلالينوتفسير،9/15،81/103القرآنلأحكاموالجامع،2/5،2،4/261الكاف:ينظر(1)

(2)

762.

لم2/63الكشاف
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الكريمالقرآنفيوأمئلتهاالمرسلالمجازعلاقات

العلماء:عندالعلاقةهذهعنموجزةتأريخيةنبذة:ثانيأ

467

عندكانتالمجازأساليبمناللونهذاتحديدفيإشارةأولأنبالذكرالجديرومن

هذابرزأووتحدد(؟)(مكانهباسمالشيء)تسمية:بعنوانشقاةفقدهـ(505)تالغزالي

أكثرعلىوقفحين(2)(ـه660)تعبدالسلامبنالعزالإمامعندتغدلهماالأسلوب

جديد-بعدة-ت!تجذولمالأمئلة،عليهاوأوردوحذدهاالكريمالقرآنفيوألوانهضؤر؟

أضافهاواحدةصورةباستثناء)و(القرآنعلومأصحابأمالبلاغةعلماءسواء،المتأخيرينعند

الكتابهذافيعملناوأفافيها،المجازوجهبيانحيثمنالقرطبيإليهاوسبقه،الزركشي

ذكرهاالتيوالصورالألوانهذهمنالكريمالقرآنفيوردمااستقصاءفيالتوسعحاولنافقد

المرسل.المجازأساليبمنالعلاقةهذهضمنفيهاالتجوزوجهوبيانالعلماء

فيالعلاقةهذهأمثلةوردت:الكريمالقرآنفي)المحلية(التاسعةالعلاقةأمثلةثالثآ:

يأتي:فيماندرجها،ألوانتسعةفيالكريمالقرآن

.()القلبعن)الصدر(بلفظةالتجوز:الأولفاللون

ومضافأ،(والجمع)المفردبمحيغتياللونهذاوردوقد،كثيرةأمثلةالكريمالقرآنفيوله

يأتي:كماالصيغهذهوندرج،الصيغتينيكلاوالغائبوالمخاطبالمتكلمإلى

والغائبوالمخاطبالمتكلمإلىمضافأالمفردبصيغة)الصدر(لفظةمنوردما-أ

يتنشئرصمذزمري!ثيخيقديثوآنآدئرييررفمن!اله:تعالىقولهفمنها،عديدةأمثلةوله،مضافوغير

:أي،5211/الأنعام1(آل!ئمدتصغدفي!آئخاحرجاض!يقاوعذزةمخعليعبهفةييردآنومن

المرادفليس،(4)"التوسعةوأصله،شقبمعنى،شرحويقال،ثوابهعندهويرتنويوفقهلهيوسعه"

(1)

(2)

(3)

(4)

إليه.ونسبهالغزاليعنذلكالأثيرابننقلفقد،2/9السائرالمثل:ينظر

.18،82صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

علومفيوالإتقان،2/1،2القرآنعلومفيوالبرهان،و92،0ص،القرآنعلومإلىالموقالفوائد:ينظر

.242ص،والبيانوالبديعالمعانيعلمفيوالتبيان،3/411القرآن

.7/18القرآنلأحكامالجامعينظر:
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ا!كرج!اقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل846

"هل:شئلأته-خيو-النبيعنروواالعلماءلأن،()القلبالمراد:!اثماحقيقته)الصدر(ب

.(؟)"رونالقلبيدخل،نعم:-ءخفه-فقالالصدر؟ينشرح

يمثرخيقديصآنآدئهيير2!ئمن:قولهقولهمعنىبيانفيأيضأأوردواالمعنىهذاومثل

فالتعبير"الي(،ويقبلهلهفينفسخنورآ،قلبهفياللهيقذفأن"معناةفقالوا:(صهمذرمريتنشئر

تضؤرأفيهلأن،المعنىهذاعنبالقلبالتعبيرمنوأبينأدذ-القلبمحلوهو-بالصدر

قلآأننرذالك!يهتنث:تعالىقولهومنه،بالقلبعنهغتزلومضاأوضحبشكلوالتضييقللاتساع

(و)(لضيقا):لحرجفا،21/عرافلأا1(!يقعؤيينؤدكرىبرءينلأزيةمحزجعذركفيييهن

السهل،بالأمرليستالعالمينربرسالةتبليغلأنالشديد،والخوفأيضأالمشقةبهويقصد

قتذعوةرأسييثلغواأنأخاف"إتي:قالأئهعنهروقي،بالتبليغ-!ر-النبيكلفعندماولهذا

.(4)1(خبزة

علىأدذوهو،فيهالحاذعنبالمحلتعبيرأالقلبضيقهناالصدر()ضيقبفالمقصود

المعنىهذاعلىحملهوقدوالتضايق،الاتساعلمعنىتصويرأبالصدرالتعبيرفيلأنالمقصود

.(5)الجوزيةقيموابنالسلامعبدابنالإمامينمنكلأيضآ

أنننلتؤلأيفوئوأآنءصحذزكبهوضخإلقإتثيؤحىتابغضىتايىذققغقك!:تعالىقولهومئله

ولكن،عي!تتولايضيقلا-الحقيقةعلى-فالصدر،211أهود/(ققذشعهرمجدآؤغتهكنز

وذلك،(صدركبه)وضائق:-!"-محمدللنبيقيلوقد،القلبهوالأمربهذايضيقالذي

عليههومابعضعنيزيلونهأئهميتوفميجعلهمماوالتكذيبالكفرمنقومهمنيراهمالعظيم

.(،)إليهيدعوهمفيماتهاؤيهمأوتغئيهمي!ثمذ؟

(1)

(2)

(4)

(5)

)كاأ

.7/18القرآنلأحكامالجامع:

.\وصه،الجلالينتفسير:

.\وصو،الجلالينتفميرومثله،7/061القرآنلأحكامالجامع:

.2/601القرآنلأحكامالجامع:

.92ص،المشوقوالفوائد،25صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:

.بتصرف21/والقرآنلأحكامالجامع:
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كاهـوالكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

وقوله:،لمو7الحجر/أ(!تقولونبماصذركيصحيئئغلآآنك!ؤثقذ:تعالىقولهومثله

ئتؤزفالذي(؟)"والنبوةلإيمانباوتؤزة"ؤشغة:أي512/اطه(!ضثذيىىليآلثهـقيرقيقال!

بأنهبالذهنومتصورمحسوسأمر)الصدر(لأن)الصدر(بعنهؤعتز،القلبهوبالإيمان

إذاللصدرالنورمنالفائدةمالكن،الداخلمنوينوريضاءأنيمكنصندوقشكلعلى

ملاحظةأمكنفيهالحالعنبالمحلتعبيرأالقلبمعنىعنبهعئرفإذا؟حقيقتهعلىأخذناه

المقصودكانسواءبالنوريهتديلاوالصدرالنور،بهذاالاهتداءوهيللقلبالنورفيالفائدة

لا!ف!نها:تعالىقولهوعليه،القلبهوبهيهتديالذيوإتماالمجازيالنورأمالحقيقيالنور

الحقدركعن"تعمى:يعنيا64/الحجأ(!آلضحثررفيتغمىآئقلوكآلتئلغمىآلائضمروثبهن

ونقل.(3)"القلبفيالنافعوالبمحر،ومنفعةبفغةجعلالناظر"البصر:قيلفقدوالاعتبار")2(

أربععين"لكلهو(46:)الحجآيةعلىتعقيبأ-تعالىآدثةرحمة-لمجاهدقولآالقرطبي

غمتتفإن،لآخرتهقلبهفيوعينان،لدنياةرأسهفيعينان،أعينأربعإنسانلكليعني-أعين

لمقلبهعيناوعميترأسهعيناأبصرت!انشيئآ،عماةيضزةلمقلبهعيناوأبصرترأسهعينا

غئ(آء؟دقفيوقنكأئ!:تعالىقولهنزل"لماأيضآ:القرطبيونقل.(4)"آئيشنظرةينفعه

أعمى؟الآخرةفيأفأكونأعمىالدنيافيفأنااللهرسوليا:مكتومأمابنقاللم72الإسراء/أ

منأي614/الحجأ(،!ألمخثررفيألقلوكآلقتغمىؤثبهنلأبضحرآلغمىلا!ف!نها:فنزلت

.(5)"رانلافيالآخرةفيفهوالإسلامعنبقلبهأعمىهذهفيكان

،بالإيمانوتؤزةوشغة،بمعنى(ضتذيىى!ي!آيثاخ:تعالىقولهأنهذامنتخفض

والتعبير،إليهوتطمينبهوتأن!النورمنتستفيدالتيالمضغةلأنهالقلبفيهوالمقصود

وثبتهاالحقلهاواكشفجوفيأجزاءجميعبالإيماننور:قيلكأنما،وأوسعأشملبالصدر

إليه.مطمئنةواجعلها،عليه

(1)

(2)

(5)

.\و11/2القرآنلأحكامالجامعيظر:

.21/77القرآنلأحكامالجامعينظر:

تعالى-زجمةأدتة-تتادةإلىالقرطبينسبفقد،21/77نفسهالمصدر:ينظر

.(2)رقم!لهااانظر

.(2)رقم!لهااانظر
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الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل074

وقوله:،113الشعراء/أ(قا!ييشطيقؤلاصحذرى!ؤيصحيق:تعالىقولهأيضأومثله

التأويلمنمضىماعلىلم22الزمر/أزتة!لهؤرينيلإشنيرقهؤغليصحذزه،آدتةج!ثلآلهتن!

المحلية.علاقتهالذيالمرسلبالمجاز

نأ:لأولافالرأي،رأيانففيهلما/الشرحأو!!ضخذركلكنثرخلر!أ:تعالىقولهوأفا

واستخرجبطنهأسفلإلىصدرهشققد-خيرر-محمدأالنبيبأنوذلك،حقيقتهعلىالشرح

.(1)وحكمةإيمانأح!ثيئثمذهبمنطستفيزمزمبماءوغسلقلبه

)شرحناومعنى،(صدركلكشرحنا):معناه(!عذزكلكنتثرخ!آلصأن:الثانييوالرأ

المكارةاحتملحتىأوجميعأ،الثققيننودعوة؟ؤ!ئلافموتمؤمجخحتى"ق!خناة:(صدركلك

عنهوأزلناوالحكمالعلوممنأودعناهبمافسحناهأو،وغيرهمقومككفاربهايتعرضكالتي

!اتماالصدرفيختولاوالحكمفالعلوم.(2)"والجهلالعمىمعيكونالذيوالحرجالضيق

إزالةتكنلموالجهلالعمىمعيكونالذيوالحرجالضيقإزالةوكذلك،القلبفيتودع

والجهل،العمىمعإلايظهرانلاكاناإذاوالحرجالضيقلأنالقلبعن!ائماالصدرعنلهما

هوكما-فيهالحالبصفةالمحلتصفوالعربالصدر،لاللقلبصفتانوالجهلفالعمى

فيه.الحالعنبالمحلتعبيرآ،القلبعنمجازفالصدر،-معلوم

و)الغائبين()المخاطبين(إلىمضافأ:الجمعبصيغة)الصدر(لفظةمنوردما-ب

تخفوأإنمل!:تعالىقوله:فأولها،ومتنوعةكثيرةأمثلةوله،(مضافو)غيرو)المتكلمين(،

تعبيرأ)و(قلوبكمفيمائخفواإن:أي12و/عمرانآلأ(آدتةيغلتةآولهئهؤهمتضر!هلدمصنيما

جميعمنالمغلقالوعاءصورةمنالصدرفيلماالإخفاءعلىأدذلأتهفيهالحاذعنبالمحل

وأتخفوا"إن:بقولهعقبثمقاطعأ،نهيأالكفارموالاةعننهى-سبحانه-اللهولأن،الجهات

الصدور.لاالقلوبصفاتمنفالإخفاءتبدوا"

(1)

(2)

(3)

-بتصرف-المعنىبهذا20/041القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.4/662الكاف:ينظر

.17ص،الجلالينتفسير:ينظر
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4،؟الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

/عمرانآل9(آكترتخق!دورلئموما\توههغيقأثبغفحآ3تذت!تذ:تعالىتولهومثله

آلأآلضدلهر!ما!لذالتىغييهمآدئة!إيئ:تعالىقولهومنه،(1)ربكأقلوبهمتخفيوما:يعنيلما81

آلأ(!آلضدورلذاتعلير!وألته:وقوله،123/لقمان،7/المائدة،11و/عمران

وقوله:،61يد/لحدا1(!لضحليويىآبذالضغلم!ؤهو:وقوله،41/بنلتغاا،451/نعمرا

،42/لشورىا،،مر/لزا،و8طر/فا،5هود/،34/لنفالأا1(لضحدورآالضبذلجمافىإته!

لأننفسهاالصدور"بهاالمقصودالمذكورةالمواضعفيالصدور""ذاتفعبارة.أ31/الملك

المقصودلأنالقلوببذاتعليم:فهوآلضهور!هولداتي!غلممعنىوأقا،(2)"نفسهالشيءذات

شز،أوخييرمنفيهابماعليماللهإنأي)القلوب(كلهاالمواضعهذهفيالصدوربلفظة

الآياتهذهمنمواضعفيالقرطبيوأكذ،القلبمحلهوإئماالصدرمحلهليسوالشروالخير

قلوبفيبماعليم:بمعنى(24)الشورى/لآيةتفسيرهفيكما،القلوببهايرادالصدورأن

خلقتأنا"يقول:قال(!قمن!آلآتغقم:تعالىقولهعلىتعقيبأ(31/)الملكآيةوفيالعباد)ر(

العباد")4(.قلوبفيبماعالمأأكونأفلاالقلوبفيال!يمز

)القلوب(معنىعلى)الصدور(:لفظتأويلفيالمحليالدينجلالذهبوكذلك

لآسورةمن11،541و/للآيتينتفسيرهفيأيضأذلكويظهر،فيهالحالعنبالمحلتعبيرأ

سورةمن5/والآية،(7)الأنفالسورةمن43/لآيةوا،(6)المائدةسورةمن،/والآية،(5)عمران

........................................................،(و)رطافسورةمن38/والآية،(8)دوه

(1)

(2)

(4)

(5)

(7)

)و(

.82صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.24و/4القرآنلأحكامالجامعيظر:

.81/412القرآنلأحكامالجامعيظر:

الموضين.في،8،93،ص،الجلالينتفسير:ينظر

الثلاثة.المواضعفي2و421،124،1ص،الجلالينتفميرينظر:

.(5)رتمالها!ىانظر

.(5)رقمالها!انظر

إليها.المشارالمواضعفي،74و،،40،،60،642،51،،9،5ص،الجلالينتفير

.(")رقمالها!انظر
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الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل2،4

من7/الآيةوكذلك.(2)الشورىسورةمن24/والآيةالزمر)؟(،سورةمن7/والآية

الإسرارمنفيهابماعليم"وهوفيهما:قالإذ،التغابنسورةمن4/والآيةالحديد،سورة

القلبعنبالصدرعتزوإتماالصدر،لاالقلبمكانهاوالمعتقداتوالأسرار(3)"والمعتقدات

المعنى.علىوأدذأشمللأثه،فيهالحالعنبالمحلتعبيرأمجازأ،

وهي:الملكسورةمن،13/الآيةتأويلفيالقرطبيذهبالمعنىذلكمثلوالى

فكيففيهابما:يعني":لقالما3/لملكاأ(!ألضدوربميربذالتيإتهبه!آوآتجهروأقؤتكنم!ؤآسزوأ

إلهيسمعكملاقولكمأسروا:لبعضبعضهمقالالمشركينأنذلكنزولوسبببه،نطقتمبما

.(4)"دمحم

لاالقلبفيتكونإئماالقولأسرازلأن،()القلوب-هناها-)الصدور(بلفظةفالمراد

عنبالمحلقعتز،القلبمحلالممدرلأنمجازآ()القلبعن)الصدر(بوعتزالصدرفي

فيه.الحاذ

بالمحلالتعبيرضمنالمرسلالمجازأساليبمنالنوعهذافيالجمعصيغةومن

فعبارة،لمو5النساء/9(يفنلوكئمآن!لأورممتمحعزثكئم!أؤمجآة:تعالىقوله،فيهالحالعن

هو!اثماالحقيقةعلىيضيقولاتتيعلاوالضذر(5)ضاقتمعناها:،(طدورممتم!حعزت

النفسوشذالقلبتدبيرمنهوإئماعليهوالعزمالقتالفيالاشتراكلأن،القلوبوصف

يؤكدماالقرطبيتفسيرفيوردوقد،المعنىهذافيدخلللصدروليس،الحربإلىودفعها

،43/الأعرافأ(يخليقص!دويىهم!ؤتزغتامافى:تعالىقولهعلىتعقيبهفيالمعنىهذامثل

الدنيا")،(.فياليلمنقلوبهمفيكانماالجنةفي"أذهبنا:أي:فقال،14،الحجر/

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

إليها.الفارالمواضعفي،749،،9،5،608،642،517،40ص،الجلالينتفسير

.(1)رقمالهامئ!انظر

.(1)رقملها!اانظر

.208/،القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.121ص،الجلالينتفسيرومثله،5/903القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.7/820القرآنلأحكامالجامعينظر:
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الجنةالجنةأهليدخلماأول):-ة!غ!ةقلار-عباسابنعننقلأالحجر،آيةعلىوغقمت

يدخلونثم،يخلمنقلوبهمفيمااللهفيذهبالعينينإحدىمنفيشربون،عينانلهمتعرض

.(؟)(النعيمنضرةعليهموتجريوجوههموتصفو،ألوانهمفتشرقفيهافيقسلونالأخرىالعين

يكونإثماالجقذلأن،القلبمعنىعلىمؤولالموضعينفي)الصدر(لفظأنفترى

فيه.الحالعنبالخخلتعبيرأمجازأ،()القلبعن)الصدر(بعتزوقدالصدر،لاالقلبمكانه

لخميرؤتنصريهئموتحزهتمبآئدي!تمأدتهيعدتهر!قيلوهئم:تعالىقولهأيضأومثله

يمنقؤكطةئكمجآقذآقاس!تآتها!:وقوله،411/التوبةأ!م(فؤيينقؤوصحدوزفث!تؤ

.751/يونسأ!!هولنخؤمنينؤزخمةؤههىلفحدويىآفىلماؤف!قآبرزيكثم

علىوسخطغيظمنالمؤمنينقلوبفيماإزالةمعناهالتوبةآيةفيالصدور()شفاءف

مكانهوالحقدوالسخطوالغيظ،دينهمفيومحاربتهملهموظلمهمعليهمتعديهمتجراءالكفار

المعنى.هذاعلىأدذلأئهمجازأفيهالحاذعنبالمحلتعبيرأبالصدرعنهعبرلكن،القلب

،(2)"والشقاقوالخلافوالنفاقكث!لامنفيهاما"إزالةمعناهيونسآيةفيالصدور(و)شفاء

والقلبالصدربينلصلةمجازأبالصدرعفعتزوإتماالصدر،لاالقلبمكانهاالصفاتوهذه

المعنى.علىأدذبهوالتبير،لهومقزأللقلبمحلأكونهوهي

صحذوكأ(ي!بزدضفخاآؤخققا!حديدأآؤقلكونؤأححازة!!:تعالىقولهأيضأومنه

/العنكبوتأ!!صحدورآلغئصينفىبمابآغلمآدته!آؤلئ!:تعالىوقوله،05،115الإسراء/1

.((اليوالنفاقالإيمانمن)قلوبهمفيبما:يعني115

وقوله:،لم47/النملأ(!ثيغلونوما3رهتمصحلتكنقايغتمقتكلآن!:تعالىوقوله

ز!يتمايعلمؤزثك:يعني،916القصم/أ(!يغينوئوماص!لاورممتمتغلآقانكنؤزتف!

(1)

(2)

(3)

.10/33القرآنلأحكامالجامعيظر:

.8/335القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.525ص،الجلالينتفسير:ينظر
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آلعفؤ(أوتوأآلذليئصحدويىفيتتتثاتتطممؤةتل!:وقوله،(1)(بألسنتهميعلنونوما)قلوبهم

لصدورفا،11وفر/غاأ(لأ!لضحلاووأتخعىومالاغينآخإبصةيغلم!:وقوله،941/لعنكبوتا9

الآياتفيبالصدرعبر!انماللصدوروليسالقلوبصفةالإخفاءلأن،(2)القلوبهنا:

مجنرلوئآلذليئإن!:تعالىقولهأيضأومثلها.فيهالحالعنبالمحلتعبيرأمجازأالمذكورة

:يأ651فر/غا9(يحلغيوهمتانئ!ألإعدويىهثمقإنآت!هئمسمئطننبغترايهنتىآلتهءثت

خاجةعلها!وقضانليا:تعالىوقوله،(3)"ببالغيههمماكبرإرادةأوكبرطلبإلاقلوبهمفي"ما

يسدأننفسهفييهمالإنسانلأنالصدرلاالقلبمكانهافالحاجة،018أغافر/(صهمثور!تمفي

.القلوبأعمالمنكلهوهذاإليهايصلأوويحققهاحاجته

ؤلاالتهتمهاجرمقفتيؤمجتونمنؤآلايمنآلذازوتؤةوآلذيمت!:تعالىقولهأيضأذلكومثل

لم.والحشر/أ(خصاصهل!بهتموثؤكأنآنفييهتمغكؤيؤثروئأوتوأقخآحاجةصهمدورهئملتيجدون

عليهخقحلواالذيالفيءشقموافإتهم،عليهموالثناء-اكأتئةغتفضر-الأنصارمدحفيالآيةفهذه

منللمهاجرينصفاماعلىحسدغيرمن-اكأتثةعت!ز-المهاجرينإلىالنضيربنيأموالمن

حسدأ-قلوبهمفي:أي-صدورهمفييجدونلافهم(4)أنفسهمعلىلأخوانهموإيثار،صالفي

القلبعنوعتزالقلمبمكانافالحسد،بهعليهماللهأفاءمفاالمهاجرينإخواتهماللهآتىيقا

فيعماالحسدنفيفيوأدقوأدذأشمللأئهفيهالحالعنبالمحلتعبيرأمجازأبالصدر

.-عض!آكأيئةز-همئرضما

(!يققهودنىلأقؤملهآتهئمللثدآددوقنص!لاورهمنيرفمةآشصذ!لأثتص:تعالىوقوله

عتز!اثماالصدور،لاالقلبمكانهوالخوفالشديد،الخوفهيفالرهبة،113الحشر/9

فيه.الحالعنبالمحلتعبيرآمجازآالقلبعنبالصدر

آلض!دور!(ماني!وحضلىيو!قئآفيمابغثرإداتققمآقلآ!!:تعالىقولهوكذلك

(2)

(3)

(4)

.25صه،الجلالينتفسير:ينظر

.026ص،الجلالينتفسير:ينظر

.51/324،325القرآنلأحكامالجامعومثله،82صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.بتصرف672ص،الجلالينتفسيرومثله،81/12القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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والإيمانفالكفر(1)"والإيمانالكفرمنالقلوبفيما"وأنرز:يعني،115،والعاديات/9

الحالعنبالمحلتعبيرأمجازأالقلوبعنبالصدورعتزوإتماالصدور،لاالقلوبمكانهما

(!آلنايم!صعلأورلبيموشوسى!آلزى:تعالىقولهالنوعهذامنموضعوآخر.فيه

ووسوسة"الي(اللهذكرعنغفلواإذاالناسقلوبفييوسوس"الذي:معناه15الناس/ا

")ر(.صوتسماعغيرمنالقلبإلىمفهومهتصملخفيئبكلاملطاعتهالدعاء"هي:الشيطان

وشمولالبيانمنفيهلما،فيهالحالعنبالمحلتعبيرلائهأيضآمجازالصدوربلفظفالتعبير

الوسوسةهذهمخاطرشدةمنوتحذيرآالصدور،تحتويمماالجوفأنحاءجميعالوسوسة

.الإنسانعلى

.()العقلعن()القلببلفظةالتجوز:الثانياللون

بها(لأتفقهونقلولب!قتم:تعالىقولهفأؤلهما:،مثالانالعزيزالكتابفيوله

ته،نيق!تلىر!دتلكدفيإن!:وقوله،(4)"اهبيفهمونلاعقول"لهم:أي711و/الأعراف1

.(5)"عقللهكانلمنلإيقاظأذلكفي"إن:معناه713أق/(!ؤممؤشهيهآلتئخحآؤآلتئقفمب

فيه،الحاذعنبالمحلقعتز،العقلقخلالقلتلأنالموضعينفيالعقلعنبالقلبتجوز

"فأضاف146/الحجأ(بهآيغقلونفلوبقئمقتكونآلأزضىفيآقلزيسصيروأ!:تعالىتالكما

.(،)"محلهلائاالقلبإلىالعقل

.()الألسنعن()الأفواهبلفظةالتجوز:الثالثاللون

آفوههتممقآتبغضحآ3بدت!قذ:تعالىقولهفأولها:أمئلة،عشرةالكريمالقرآنفيوله

منلكموالتكذيبالعداوة"ظهرت:معناه،8111/عمرانآلأ(آكبنتخقصدورهتموما

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

لتلسل.با808،518ص،لجلاليناتفمير:يظر

.(1)رقم!ثلهااانظر

.20/263القرآنلأحكامالجامعينظر:

.2"1/1القرآنعلومفيوالبرهان،92ص،الموقالفوائدومثله،28ص،لإيجازاإلىالإشارةكتاب:ينظر

.2وص،الصئوقوالفوائد،28صالإيجاز،إلىالإضارةكتاب:ينظر

.،،/21القرآنلأحكامالجامعينظر:
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عقيان،أمرانلأنهماالبغضأوالعداوةوكذلك،باللسانإلايظهرلافالتكذيب(؟)"أفواههم

تخالكتةوتكقهزتعبسبأنالوجوهعلىأثرهيظهرقد!اثمامحسوسغيرالعقليوالأمر

مجازأ،لألسنةاعنلأفواهباوعتز،ألسنتهمالمرادأنعيتم(آفوههتممقآلضعضحآ4تذتم!قذ:قال

فيه.الحالعنبالمحلتعبيرأ

تشدقهمإلىإشارةالألسنةدونبالذكرخمالأفواهتعالى"أنههيأخرىنكتةوفيه

تعالى:قولهومثله.(2)"عينيهفيالبغضاءتبدوالذيالمتسترفوقفهم،هذهأقوالهمفيوئرثرتهم

يقولون:معناه7611/عمرانآلأ(يكئمؤنبماآغقئمولملتةفلؤبهثمنيثيت!ىقابآقؤههمتفولؤئ!

تعالى:قولهومثلهفيه،الحالعنبالمحلتعبيرأمجازأالألسنةعنبالأفواهوعبر)ر(بألسنتهم

وتزبآتؤهئءامئاتالوأآلديئيحنآئكقيرفييحنيرلمحوقآلدليئمخزنكلاألرلممولمتآتهإ!!

لفظآمنا،:قولهملأن،(4)"بألسنتهمآمناقالوا:الذين"من:معناه114/المائدةأ!وقلوبهئمتؤمن

صمزخوقد،عنهبهق!تخؤزاللسانضخلالقتملأنمجازأبالفمعنهوعتز،باللسانإلايظهرلا

التجوز:لهذاآخروتأكيد.111/الفتحأ(قلوكهتمفيليشقابألتيينيهر!تقولون:تعالىقولهفيبه

كماالإيمانقلوبهمفييضمروا"لم:أي(قلوبهتم!وثزتؤمننفسها:الآيةفيتعالىقولهأن

الدعوىهذهلكن،الألسنةبهانطقتمقالةيعني،دعوى)آمنا(،قولهملأن(5)"ألسنتهمبهنطقت

فحسب.،الألسنةلاكتهالفظيةدعوىمجردبقيت!اثمافيها،تستقرولمالقلوبتلامسلم

بألسنتهم"يقولون:معناه،لم8/التوبةا(قلوبهزؤتإقبةفؤهيئمكنو!ضزي!:تعالىقولهومئله

إلايكونلاوالكلام،الجميلالحسنبالكلامإلايكونلاالإرضاءلأن(6)"ظاهرهيرضيما

تعالى:قولهوكذلك.فيهالحالعنبالمحلتعبيرأمجازأبالفماللسانعنعتز!ائما،باللسان

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.4/081،181القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.(1)رقمالهامشانظر

.3/411لإتقانوا،2/182القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

الجلالين،وتفسير،29ص،القرآنعلومإلىالمثوقالفوائدومثله،82الإيجازإلىالإشارةكتابينظر:

.14وص

.6/181القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.248ص،الجلالينتفشرومثله،8/08القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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فالقول،130/التوبةأ(بآفو!ضقؤلهصئثألئهطدآتجتاتضصصيخآ!رى!ؤقالمئ

فيهالحالعنبالمحلتعبيرآمجازأبالأفواه-الآيةفي-الألسنةعنوعبر،باللسانبهينطق

الشواهدفيكمامجازأالفمإلىيضافوإثماحقيقةالفمإلىيضافلاالقوللأنواضحوهذا

.المارة

يمزلؤرهإلأآنألتهؤيةب!بأفوهالزألئولهؤزيطفو(!آ!يريدوقى:تعالىقولهومثله

والحجةالدلالةبهالذيدينههو(الله)نورف،132/التوبةا(!اثبهعروئةر!ؤلو

المعنى:وقيلالبيانمنفيهالماالنوربمنزلة"البراهينجعل-تعالى-ائهأوتوحيدهعلى

والقولقول،هوإنماوالتكذيب،لأهله(1)"بتكذيبهماللهدينيخمدواأن:أي،الإسلامنور

وكذلك،الآياتمنمضىماعلىمحلهلأثهبالفماللسانعنعتزوقد،اللسانبهينطق

الألسنة،:لأفواهباالمراد،511النور/أ(بهءمجقر*ثكملتشفابأفوآهكر!ؤتقولون:تعالىقوله

بالمحلتعبيرأمجازأبالأفواهالألسنةعنوعتز،ألسنتهمبهتطقتإفكقالواالذيلأن

ومثله،الآيةفيالألسنةلفظتكرارعنأغنتالأفواةأنهيأخرىونكتةفيه،الحالعن

لمجقلىىوهوألحقتقولمؤآلتهبآفؤلمحك!قولكمدلكئمأبتآءكتمجآدغ!آيمتمجعل!وما:تعالىقوله

بالمحلتعبيرأمجازأبالأفواهعنهاوعبر،الألسنبالأفواهفالمراد،لم4/الأحزاب1(آلشبيل

فيهالمارةالمواضمعبعضوفيهناهابالأفواهالتعبيرأنذلكإلىيضاففيه،الحالعن

تطير!ولاظو:تعالىقولهمثلفيها،الألسنةلوجودالأفواهمحلهاالأقواللأنتأكيد،

جسمهأعضاءمنآخربعضوولابرجليهيطيرلاالطائرلأن138الأنعام/أ(مخناحتر

مالإزالةالتأكيدوهيلطيفةوإشارةدقيقةنكتةفيهلكنومعلوممعروفالأمرهذا!ائما

للرجل:فتقولالطائر،لغير-مجازأ-الطيران"تستعملالعربفإنالإبهاممنيقعقد

الآيةإلىونعود.(2)"ريطلافيالقوللتتمخق!الجناحينفذكر،أسرعأي،حاجتيفيطز

ولاكتهاحقيقةبأفواههمقالواوأنهملغيرهملاإليهمنسبتهالتأكيدالأفواهذكر:فنقول

(آلبهؤونةري!ؤتؤلهؤرضم!تمؤآلئهلآلهؤيهتمألتهلؤريظعؤأيريدون!:تعالىقولهوأخيرأ.ألسنتهم

تعالى:قولهوأفا.المارة32/التوبةآيةفيبيناكما،الألسن:بالأفواهفالمراد،18/الصفا

(1)

(2)

.8/121القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.419كا!القرآنلأحكامالجامعينظر:
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،165أيس/(!بماكأنؤأيكم!صئونازجلهمده!ثقوآيديهئموقيهمنآآقؤههتمغكتخمصآنيزتم!

علىيختموعندما،(؟)الكلاممنالمغع:الختملأنالمجاز،لاالحقيقة()الأفواهبلفظفالمراد

يختم-سبحانه-اللهأنمعنىعلىالآيةحمقبوإذا،والنطقالتحركاللسانيستطيعلاالفم

المجاز.منغذةفيمكنالحركةمنفيمنعهاللسانعلى

)أهلها(.عن()الفزىأو()القريةبلفظةالتجوز:الرابعاللون

الإفرادبصيغتيوردوقدموضعآ،وعشرونسبعةالكريمالقرآنفيولهشهير،مجازوهو

المفرد.بذكرونبدأ،والجمع

هاآقثكنفاقعاقريةيهمقن!ال!:تعالىقولهومنه،()القريةالمفرد:بصيغةمنهاوردما-أ

صفةالإهلاكلأنأهلها)2(:بالقريةفالمراد،14الأعراف/أ(قآللوئ!ممتمآؤتأس!ناتتنا

التيالمتقاربةالمتجمعةالبيوتإلىيعنيالجماد،إلىتنسبولاالقريةأهلإلىنسبتهاتصلح

حقيقته،علىالكلامإيرادمنتمنعلفظيةقرينةهنافالإهلاك،الاسمبهذاتسميتهاعلىاصطلح

إلىالإهلاكبنسبةصرحوقد.فيهالحالعنبالمحلتعبيرأمجازأ،ساكنيهاعنبالقريةفعبر

هذاوعلى3أ.1/العنكبوتأ(آنقرلةقنز؟آهليمقلكوأاتاقالوأ!:تعالىقولهفيالقريةأهل

،و4،4/الآيات،الأعرافسورةفيكماالقريةإلىالإهلاكنسبةفيهاوردالتيالآياتتحمل

،61/الآيتانلإسراء،اسورةوفي،4/الآيةالحجر،سورةوفي،28/الآية،يوسفسورةوفي

وفي،45،48/الآيتان،الحجسورةوفي،95،،6،11،4/الآياتالأنبياء،سورةوفي،58

وأغراضهالمجازفوائدمنويظهر.85/الآية،القصصسورةوفي،802/الآيةالشعراء،سورة

تعالى:قولهأيضأومنه.وأفخموأخفأبلغكونهامعوالاختصارلإيجازا:المواضعهذهكلفي

ةؤ!حلأنيآتخريعذابعتهتمكتثضقاامنوأةلغآيولنررقؤمالأقسقعهآإينخغآاقنتةقريةكأنتققؤلا!

تعبيرأمجازأساكنيهاعنالقريةبلفظوعبرأهلها)و(بالقريةفالمرادولم8أيونس/آلذيحآ(

لأن(!ةاشنت:قولهحقيقتهعلىالكلامإيرادمنالمانعةوالقرينةفيه،الحالعنبالمحل

(1)

(2)

(3)

.()ختممادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

.أووص،الجلالينوتفسير،2/66الكشاف:ينظر

.882ص،الجلالينتفسير:ينظر
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وعلى،للسكنالمعدةالدورمنمجموعةهيالتيللقريةوليسالقريةلأهلصفةالإيمان

قريةقتلآدتهوضرب!:تعالىقولهفيالقريةإلىالإيماننسبةفيهاوردالتيالآياتتحملهذا

ءاقنمثمآ!:وقوله،2111/النحلأ(رغدافنكأنكانرزقهاتأتيهاشطميتةايمنةة!انتت

ؤشلي!:تعالىقولهأيضأومنه6أ.الأنبياء/1(ئؤيمؤ!ت!آقهتمآفثكتهآقرلوشنقطهم

إلىيوجهإنماالسؤاللأنأهلها)1(بالقريةفالمرد،182أيوسف/!هيها!تاآلتىآتقرلة

وشقهتم!اله:ومثله،الحقيقيالمعنىإيرادمنمانعةلفظيةقرينة(وشل!:فقولهالعقلاء،

ومخينه!:تعالىقولهوكذلك.أ361/الأعرافأ(آتبخيرخاخمزة!انفآليئآتقزصيؤعين

عمللأنأهلها)2(بالقريةفالمراد،1،4الأنبياء/1(!بثلغهلآليئكأنفآتقزيؤمنى

عنبالقريةوعبر،حقيقتهعلىالكلامإيرادمنمانعةقرينة(!تغملولفظة،لهمصفةالخبائث

وأبلغ.أخصأتهعنفضلأواختصارأإيجازأ،فيهالحالعنبالمحلمجازأأهلها

فالإمهال،148/الحجأ!وظالمجةؤهىكاآضيئتمتنقرلهو!آيق!:تعالىقولهومثله

الحالعنبالمحلعتزلكنأيضألهمصفةالظلمأنذلكإلىيضاف،القريةلأهليكون

اذاآئملوكإنقالت!:قولهومثله،وأخفأبلغكونهمعوالاختصارالإيجازلغرضمجازأفيه

فيفالضمير،134/النملأو!!تقعلوئوكذلكلةآآقلقآآعنوجعلوأقزصلمحةآقمم!لأوهادمخلؤا

لتستقيمشرفاءها"أهانوا:معناهلأنالقريةيلحقلاوالإفساد،القريةإلىراجع)أفسدوها(

المجازأنواعألطفمنوهومعنىأهلهاوعنلفظأالقريةعنبهكنيفالضميرالأمور")و(،لهم

والتكنية،لطيفاختصارأهلهاعنبالقريةالتعبيرلأنوأخفها،وأوجزهاوأخصرهاوأبلغها

الإيجازمنالبلاغةفنونمنضروبعلىالآيةفاشضملتآخراختصارالقريةعنبالضمير

ينؤخيق!:تعالىقولهالموضعهذاومثل،العقولأمامهوتنبهرالنفوسلهتنشرحبماوالمجاز

يهم!اله:فقوله،لما3أمحمد/!مهـوتاعزقئمقلآأقلكعهرآخرخكآلغقرشكينفوةذ!ثآىقرتؤ

(1)

(2)

(3)

،المشوقوالفوائد،246،7/304/والقرآنلأحكاموالجامع،82صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

الجلالين.وتفسير،3/411لإتقانوا،2/182القرآنعلومفيوالبرهان،03ص

.434ص،الجلالينتفسير:ينظر

.31/951القرآنلأحكامالجامعينظر:
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لغرضمجازأفيهالحالعنبالمحلعبرإذ!أققكفقز(:قولهبدليلأهلهاالمراد(قريةقن

زتهاآئيصعئثقريةمنؤكأيخن!:لىتعاقولهيضأأومثله.وأبلغأخ!كونهمعلإيجازوالاختصارا

بقرينةأهلها:بالقريةلمرادفا،لم8/الطلاقأ!ه!نكراؤغذئنفاغذاباشصلإيلااح!ممابمفحاممتنفاؤرلجهء

بالمحلتعبيرآمجازآأهلهاعنبالقريةفعبرلهم،صفة-العصيانوهو-العتؤلأن!!عئمث

"فحاسبناها،:قولهوأما.وأبلغأخ!كونهعنفضلألاختصاروالإيجازالغرضفيهالحالعن

فيمعنىأهلهاوعنلفظأالقريةعنبالضميركني:الأولى:جهتينمنمجازففيهوعذبناها"

آخر،اختصارأهلهاعنبالقريةوالتجوز،لطيفاختصارالقريةعلىالفمميرفعود،الموضعين

أرادحاعل،فكأتهوصدقهوقوعهلتحقيقالمستقبلعنالماضيبلفظعبرائا:والثانية

الأتتيمنقلييؤفيآزلممقناومآ!:تعالىقولهوأما.(؟)الآخرةفيوعذبناهاالدنيافيفحاسبناها

قالإلأتذليقنقرلهقأزسمقناوقآ!:وقوله،419/الأعراف1(%ز!لآولآتاشتاآقلهاآخذتأ

قليتهفيقتلكينآزتئفتامآ!ؤكذلك:وقوله،أر4أسبأ/(!يمفرونبهأزهممقتربمآإتامتزلهؤقآ

.321/الزخرفأ(!شقتدوئءاثتنهمعكوإتاأتؤغلىناة!باوجذتا%ةإتائتزلهؤهآقالتديرإلأنن

القريةفيالرسلإرسالمنالغرضكان!انلأثه،لفظيةحقيقةالئلاثةالمواضعفيفالقرية

قوله:بدليلالقرىفيالرسلإرسالخضلأئاهناهاالمرادفإنالتوحيدإلىأهاليهادعوة

أهلإلىالضميرفعادالأخيرينالموضعينفي(متزلهؤهآو!لملأقالآفلها(آخذنآلملأ!

ورثما،القريةأهلإلىيعودالضميرأنليعرفقالوا"و"إلاأخذناها""إلا:يقلولم،القرية

نبي"منقريةأهلفيأرسلنا"وما:والمعنى.الثلاثةالمواضعفيالمجازعلىحملهيمكن

فيهالحاذعنبالمحلتعبيرآالأخيرينالموضعينفينذير"منقريةأهلفيأرسلناو"وما

واختصارأ.إيجازآ

)القرى(.:الجمعبصيغةمنهاوردما-ب

(القرى)أمبلفظةالمرادلمو2/الأنعام1(حؤقاؤمنأئقرئؤيننزرأص!:تعالىقولهومنه

مجازآفيه()الحالعن()المحلبلفظوعتز،(2)"الناسوسائرمكةأهل"ولتنذرمعناهأهلها،

(1)

(2)

.بتصرف744الجلالينوتفسير،1/3،1"القرآنلأحكامالجامعينظر:

.841ص،الجلالينتفسيرومثله،7/38القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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الكلامإيرادمنمانعةالتنذر(والقرينة.وأبلغأخ!كونهعنفضلألاخضصاروالإيجازالغرض

لأن،للعاقلالتي)من(بعليهاعط!ولهذا،القرىلأهليكونإئماالإنذارلأن،حقيقتهعلى

هذاومثل.حولهممنوسائرأهلها!اتماوالحيطانالبيوتمنالجمادليسبالإنذارالمقمود

71/الشورىأ(حؤقاومنآئقرىلشندزأتمعريضاقرءائاآؤجئتآإلتكيهذلك!:تعالىقولهالموضع

ومنه،وأبقغأخ!ولأتاواختصارأ،إيجازأفيهالحالعنالمحلبلفظعبرلكنهأهلها،يعني

،1311/الأنعامأ(يغفلونؤآقلهاببهقيآتقرىمقلثزئبثيكنلتم\ن!دلك:تعالىقوله

تعبيرأمجازأ،()القرىبلفظجاءالقرآنيالتعبيرولكنالحقيقةعلىالقرىبأهلواقعفالإهلاك

القرىإلىالإهلاكونسبة،وأبقغأخ!كونهمعواختصارأإيجازأ،فيهالحاذعنالمحلبلفظ

فيهاوردالتيالمواضعبقيةالمعنىهذاعلىوتحمل،القرىأهلبهاالمقصودمجازيةنسبة

نماتة(!ؤآئقرىآخذإذآريكآخذؤكذلث!:تعالىقولهفيكما()القرىإلىالإهلاكنسبة

،111،هود/أ(مضلحوئؤأقلهابنهقمئقرئآليق!ص!انزئكوما!:وقوله2011هود/أ

،15و/الكهفأ(!قؤعذالتفييهالموجعقتانمقوأتخاآفقكتهئمآتقركى!ؤيقث:وقوله

مفل!ات!امؤاتيتأةغلتالتمتلوأزسصولاأضهافئتخعثحتئآتقرىمقكزئكؤماكأن!:وقوله

وثقذآقتكتا!:وقوله،الآيةموضيفي915/القصصأ!و!طيموصؤآقلهاآئقرثالأ

.721/فحقالأا1(ليرجعون!تقالتملأتنتىآوصزفناثقرئآقنصلكرما

فيهاعبرقدلأنهوالاختصارالإيجازعلىمبنيةأتهاالمواضمعهذهجميعفيوالملاحظ

تعالى:قولهومنهاوأبقغ)؟(.أخ!البناءهذاكونعنفضلأفيه،الحالعنبالمحلجميعآ

هلأأنباءمن:همعنا5511هود/أ(!وحجيدقآلرغقثمتهاتقضلىإتقرىآنباينبخكد!

جراءالهلاكمنبهموقعماأولهمجرىوما،العصيانمنأهلهامنكانبماالعبرةلأن،القرى

بالمحلفعبرالأنباء،وذكرالقصصقفقمنالعبرةهيفهذه،الرسلبهجاءتغقاانحرافهم

وأفخم.وأبقغأخ!كونهفضلآواختصارأإيجازآفيهالحالعن

فيه،الحال!ارادةالمحلذكرمعنىعلىالعلماءأولهالقرىأوالقريةلفظعلىالمئتملةالآياتفيالغالب(1)

المقارنةويمكنالإطالةعدملغرضببعضهواكتفيناالتأويلمنالنوعهذاثأنقالوهماكلهناهاندرجولم

شيلعلىالجلالينوتفسيرالقرآنلأحكاموالجامعالكثافتفميرفيتأويلهافيوردوماالمواضعهذهبين

الحصر.لاالمثال
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)نازليها(.عن()الساحةبلفظةالتجوز:الخامساللون

بم!احيهيئترلتإدا!ي!تتقبهونآقبغذايا!:تعالىقولههوواحدمثالالكريمالقرآنفيولى

صباحهوفبئسبهمالعذابنزلفإذامعناه711،،761/الصافاتأ(!أثخذرينق!اضسالح

تكتفيأنهايعني.(1)القومعنالساحةبذكرتكتفيالعربأنإلىالقزاءذهبفقد،المنذرين

وأفخم.وأبقغأخ!كونهعنفضلآواختصارآإيجازأفيهالحاذعنالقخلبذكر

.()أهلهعن(والندي)الناديبلفظةالتجوز:السادساللون

قاذ!ؤإداشلىعلهقءاتتتاتيتتي:تعالىقولهفأولهما:،مثالانالعزيزالكتابفيوله

القوممجلسفالندي،3،1/أمريمتدتا!(ؤآخ!نخئرققاقاائقريقايبآىاقؤأةيقديمتألدينكقرؤأ

الإيجازلغرضفيهالحالعنبالمحلعبروقد،أهلهوالمرادالناديبمعنىوهوومتخذثهم)2(،

وأبلغ.أخفكونهمعوالاختصار

مجلسه"أهل:أي،117العلق/أتادته!!(!قفتماغ:تعالىقولهفي:الثانيوالمثال

لغرضفيهالحالعنبالمحلتعبيرأمجازأأهلهعنبالناديفعبرفليستنصرهم")و(،وعشيرته

الأخصرالكلامإلىميلهمفيالعربعادةعلىجريأوأبلغأخفوكونهوالإيجازالاختصار

.الكلامفيوالفخامةبالبلاغةواهتمامهموالأخف

.()الفضلةعن()الغائطبلفظةالتجوز:السابعاللون

قال،الإنسانمنيفضلمافيمجازأاستعملثم،حقيقة(4)الأرضمنالمطمئن:الغائط

منلكلفقيل،حاجتهفقضىالغائطأتىالحاجةيقضيأنأرادإذامنهمالرجل"كان:الصاغاني

.(5)"العذرةعنبهيكنى،الغائطأتى:حاجتهقضى

(1)

(2)

(3)

(5)

.5و8ص،الجلالينوتفسير،51/401القرآنلأحكامالجامعومثله،2/693القرآنمعاني:ينظر

.14صه،الجلالينتفميرومئله،11/421القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.058ص،الجلالينتفسيرومثله،20/261القرآنلأحكامالجامعينظر:

.()غوطمادة،الأربتحفة:ينظر

.()غوطمادةالزاخر،الحباب
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المطمئن:فيهلأعلفا(1)"نفسهالنجوعلىالغائطيطلقصار"وحتى:فقالمنظورابنوزاد

موضعانتعالىاللهكتابفيولهفيهالحالعنبالمحلفتجوزللنجومحلأصارئمالأرضمن

قدتمآلتسدلخئمئمآؤآئغآبطينضنكغآح!آؤجآةس!يرعلآؤترمحنئ!وإنكئغ:تعالىقوله:هما

ئطلغافا.61/ئدةالما،34النساء/أ(وآئديهثمبولجوهكخفآضسمثوأطتباضتييداقتمتموأمآختجدوأ

قضاءعنكناية(آئغإلهطيحنآح!قنكغ!آؤجآءفالجملةالحقيقةجانبعلىحملإن-هاهنا-

الكناية،موضوعوهوالكتابهذامنآخرموضعلهالمجازأساليبمنأسلوبوهو،الحاجة

بصددها،نحنالتيالمجازأساليبمنالنوعهذامنفهوالمجازعلى()الغائطلفظحمل!ان

وأجملألطفبهوالتجوز،الملازمةمنبينهمالمامجازآفيهالحالعنبالمحلعبرمماهويعني

بهذهالتجوزفيالنكتةهيوهذه.تعالىاللهبكلاميليقلاممااللفظفيالفحشعنوأبعدوأستر

يخرجعما-المنخفضالمكانوهو-بالغائط"عبر:الآيةعلىتعقيبآالسلامعبدابنقال،الآية

.(2)"الإنسانمن

)النساء(.عن()الفرشبلفظةالتجوز:الثامناللون

،134الواقعة/أ(!قرلهؤعه!ؤفرئثي:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيواحدمثالوله

بينهمالمافيهالحالعنبالمحلتعبيرأمجازأ،بالفرشعنهنوعتزالنساء،:()الفرشبفالمراد

وأفخم.وأجملألطفبهوالتعبير،الملازمةمن

قولهمنالآيةهذهتلابمابهالتجوزعلىواستدلالموضعلهذاالقرطبيعرضوقد

قعة/لواا1(!آقيايزيخ!ضحخي!ألراناغرئا!آتكازاتجغفتفن!لمثآ:اشألهقنإتآ!:لىتعا

قولهلكندكر،لهنيتقدمولمالجنةفيالنساءعنكنايةهناالفزش"إن:فقال،أر35-8

مرتفعاتونساء:فالمعنىالنساءمحللأثهذلكعلىداذ!ؤفرلثيقرلهؤغه!(غؤجل:

الزركشيوأخذوإزارآ")و(.ولباسأفراشأالمرأةتسميوالعرب،وكمالهنحسنهنفيالأقدار

(1)

(2)

(3)

.()غوطمادة،العربلان

مفاهاوفصل،3هص،القرآنعلومإلىالمثوقالفوائدومثله،82صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.5/220القرآنلأحكامالجامعفيالقرطيبتوسع

.1/012،القرآنلأحكامالجامعينظر:
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ولاستدلبصاعليهواستدلفيه،الحالعنبالمحلالتعبيرموضوعإلىفأضافهعض!لابهذا

.(؟)القرطبي

.()الصلاةعن)المسجد(وبلفظة)الملاب!(عن(الزينة)بلفظةالتجوز:التامعاللون

من113/لأعرافاأ(مشجرمجنذلأزيتيئخذوأادتمةيتني!!اله:تعالىقولهالزركشيوغذ

،"الصلاة)المسجد(:بلفظةالمرادفيكونللمسجد،الزينةأخذيجب"ولا:قال،النوعهذا

.(ر)أضيأالمعنىهذاإلىالسيوطيوذهب(فيهاليالحالعلىالمحلاسمفأطلق

علاقتهمرسل)مجازفهو:()المحلعن()الحالبلفظةالتجوز:العاشرةالعلاقة

.(الحاكية

فيهالحاذبصفةالقخلوصفهوأوفيه،الحالباسمالمحلتسميةهيتعريفها:أولأ:

وهيالحالثة()العلاقة:عندهموالتسميةالبلاغةعلماءعندالمرسلالمجازأساليبمنوهو

منوالحالالمحلبينلمامجازأ)المحل()4(،بهوأريد)الحال(لفظذكرمافيمحصورة

بينهما.فيماالملابسةهذهوجودعلىبنا!فيهالحالباسمالقخلق!فيئ،الملازمة

العلماء:عندالعلاقةهذهعنمختصرةتأريخيةنبذةئانيأ:

منوأول،الكريمالقرآنفيسابقهمنورودأأقلالمرسلالمجازعلاقاتمنالنوعوهذا

لهأفردلكونههـ(660)تالسلامعبدبناليرالإمامهو-عليهوقفتمافي-بالبحثتناوله

الحالبلفظالتعبيرعنوانتحتيبحثهلملكف،كتابهفيسردهاالتيالمجازأنواعضمنعنوانأ

والثاني:،(5)(عليهيشتملمابصفةالزمان)وصف:الأولوجهينمنتناولهبلالمحلعن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.2/182القرآنعلومفيالبرهان

.2/282القرآنعلومفيالبرهان

.3/411لإتقانا

أهلآراءخلاصةالكتابهذافيمطلوبأحمدالدكتورأستاذناأودعفقد،141ص،بلاغيةفنونينظر:

أيضأ.الموضعهذاعندووقفالبيانعلمجوانبفيالبلاغة

التسلسل.بنف!38،84صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب
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وهو،(2)الجوزيةقيمابنالإمامالتسميةهذهعلىوتابعه(؟)(عليهيششملمابصفةالمكان)وعمف

الزمانيةعلاقتهعقليمجازفيهمايقعمابصفةوالمكانالزمانوصفإنإذكلاهمافيهؤقغؤفم

علوموأصحابالبلاغةعلماءوأما.(و)العقليالمجازعلاقاتفيذلكوضحناكماوالمكانية

تسمية:بعنوانالقزوينيسماهإذالمرسلالمجازعلاقاتضمنالنوعهذادرسوافقدالقرآن

علىالحالاسم)إطلاق:الزركشيوسماه،(5)الطيبيعليهوتابعه(4)هيفالحالباسمالمحل

.والغرضالمعنىمتقاربةوالتسميات،(")السيوطيعليهوتابعه(6)(المحل

الكريم:القرآنفي()الحاتيةالعاشرةالعلاقةأمثلة:ثالثأ

بلفظةواردةمواضععشرةلهفالأول،لونانالكريمالقرآنفيلهالمجازمنالنوعوهذا

عنبهاتعبيرأ)الزينة(بلفظةواحدموضعلهالثانيواللون،()الجنةعنبهاتعبيرآ)الرحمة(

.()الملابس

آلذين!وآفا:تعالىقوله:()الجنةعن)الرحمة(بلفظةالتعبيروهوالأولاللونفمن

عبرإذ(8)جنتهفيأي511،/عمرانآلأ(يخيلاوننجاممتمألئررخمةفقوبموالهتمآئ!قئت

عنالحالبلفظعبرإذالحاليةعلاقتهمرسلمجازفهو(9)الرحمةمحللأنهاالجنةعنبلفظ

ومثله.الجنةإلىللنفوسوتشويقأالترغيبفيزيادةفيهحلماباسمالمحلسميأوالمحل

ؤتهديهتموفضحليقئهرخمؤفي!مصذجلهتمبوءوآغتضحموأبآدتومنوأءاآلذيمتقآضا!:تعالىقوله

(1)

(3)

(4)

(5)

(8)

)و(

التسلسل.بنفى،38،4صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب

.3صه،القرآنعلومإلىقو!فلاالفوائد

.الكتابهذامنبعدهاوما،31هصينظر،

.2/340الإيضاخ

.224ص،واليانوالبديعالمعانيعلمفيالتبيان

.2/282القرآنعلومفيالبرهان

.3/411لإتقانا

وتأويل،58الجلالينوتفسير،411/ووالإتقان،2/282والبرهان،!كا4/9القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.11صه،القرآنمشكل

.3/411والإتقان،2/282القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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الرحمةمعنىبتأويلمرسلمجازالآيةهذهإذ؟اأ75النساء/أكحزمماض!تقيمال!(إته

يكونأنيقتضيالإدخاللأن!!!سذطهثمبقرينةالمحلعنبالحالتعبيرآالجنةعلى

علىالرحمةمعنىحملوإن،دينهأوبكتابهواعتصموابالئهآمنواالذينفيهيدخلمكانهناك

رلمحتقاذ!:تعالىقولهوكذلكأظهر،عندناوالأول،حقيقتهعلىفالكلاموالإحسانالفضل

هنا:هابالرحمةالمرافىأنالأظهر1511/الأعرافأ(رخمتثفوآدطناؤلأجيئليآغعر

ومثلهفيه،الحالباسمالمحلفسميمكانآيقتضيالإدخاللأن!وآدلحنا(بقرينةالجنة

معنىتأويلفيلآأقواالقرطبيأوردفقد،5،1لأنبياء/ا1(رختنآفىهش!أو!:تعالىقوله

الملابسة.منيبدو،فيماالأقوالأظهروهو(1)الجنةبها:المرادأنمنهاالرحمة

الأنبياء/1آلضعبين!!قنىإتفمرختتآفوآد!ئهتم!:تعالىقولهأيضآومثله

!لقآيهءآدتولالئتيوالدينىكفرؤا!:تعالىقولهوكذلك.(2)الجنة:بالرحمةفالمراد،618

بالرحمة:فالمراد،لم23/العنكبوتأ(!آليصغذابقتموأؤليكزخمتىمنييهم!ؤاأؤلبك

غفورزحيم!آدئةإنرخمتهءفيأدتةسميذ!صلهصفزتة!آلأإتها:تعالىقولهوكذلك،(و)الجنة

ؤععلو(ةاقؤ(آلذينىقآتا!:تعالىقولهأيضأومنه.(4)الجنة:بالرحمةفالمراد،أوو/التوبةأ

هابالرحمةفالمراد،013/الجاثيةأ(!آلمبل!ممؤأتقؤزدلكرختلينيزئهتمقيذطهضألضخلحئتى

بلفظفالمراد،512/الفتحأ(يمثآءمنرختوءفىآلته!رتدخل:تعالىقولهومثله.(5)الجنة:هنا

قولهوآخرها.الملابسةمنبينهمالمامجازآفيهالحالباسمالمحلفسمى(،)الجنة:الرحمة

بلفظفالمراد،113/الإنسان1!إليماغذاباقتمآغذؤألطليينحرخميهفيتصثهمآءقن!يذجل:تعالى

المحل.عنالحالبلفظتعبيرآمجازآ،(")الجنة:الرحمة

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(،)

.11/306القرآنلأحكامالجامعينظر:

.11/328القرآنلأحكامالجامعينظر:

.52،ص،الجلالينوتفسير،33،/1والقرآنلأحكامالجامعينظر:

.662ص،الجلالينتفسير:ينظر

.663ص،الجلالينتفسيهرومثله،61/6،1القرآنلأحكامالجامعينظر:

.61/682القرآنلأحكامالجامعينظر:

.766ص،الجلالينتفسيرومثله،91/351القرآنلأحكامالجامعينظر:
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تعالى:قولهالزركشيجعل()الملابسعن()الزينةبلفظةالتعبيروهوالثانياللونومن

المجازعلاقاتمنالنوعهذامنلم13/الأعراف1(مسبريخذل!زيتيئخذوأةاذتميتتئ!!

المراد:فيكونمصدرلأثهاممكنغيرالزينةأخذلأن"وذلك:قال)الحالية(أعنيالمرسل

فذكرالملابسفيحالةالزينةلأنمجازآ(؟)"المحلعلىالحالاسمفأطلق،الزينةمحل

تعليلنضقفنقلالسيوطيعليهوتابعهفيه،الحالباسمالمحلشقيئأوالمحلوأريدالحال

.(2)الزركشي

.()العامعلى)الخاصر(لفظبإطلاقالتجوز:عشرةالحاديةالعلاقة

:(الخصوصية)العلاقة

،العامالمعنىبهاوالمرادخاصمعنىلظاهرهالفظةالكلامفيتردأنهيتعريفها:أولأ:

المرادغيرفياللفظةلاستعمالالمرسلالمجازأساليبمنأسلوبفهوذلكعلىوبناء

الأسلوبهذاتحديدالكتابهذافيحاولناوقدالتدوار،قليلالكريمالقرآنفيوهوبظاهرها،

-!ية-النبيبهمخاطبآأو،وأمتههوبهومرادآ-!و-محمد-النبيبهمخاطبأوردماوذكر

مابينالتمييزلغرضالمساربهذاالأسلوبهذاحددناوقد،فحسببالكفارالتعريضبهومرادآ

فمنهكثير،الخطاببأسلوبالعزيزالكتابفيوردمالأن،يمكنلاوماالمجازمنغذةيمكن

ومفكاليتمازأيتتتموإدارايت!:تعالىكقولهالعمومبهوأريدالمذكرالمفردخطاببصورةجاءما

أثهافالظاهر،115أسبأ/(قؤصقلآفزعوأإدؤثؤتر3!:وقوله،لم02/لإنسانا1(بميرا!

المجازمنليسفهذا،معينبإنسانالرؤيةتختصقولاالعموموالمرادالمذكرللمفردصورة

.(ر)الكلامبهذامقصودعاقلكللأن

(1)

(2)

(3)

.2/282القرآنعلومفيالبرهان

.3/411لإتقانا

والمرادموضعأالثلاثينعلىينيففهو)ترى(:الفعلمادةتحت،القرآنلألفاظالمفهرسالمعجميمنظر:

أنهاعلى،12:السجدةوآية،50:الأنفالوآية،و3:الأنعامآيةوحملت،بمعينتختصولاالعمومبها

أيضأ.الحقيقةعلىمبنيفهو-ى!بر-بالنبيمختصخطاب
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العلماء:عندالعلاقةهذهعنمختصرةتاريخيةنبذة:ثانيأ

النوعلهذامستقلآمكانأأفردمنأولهـ(3و5)تفارسابنأنبالذكرالجديرومن

،(2)(العامبهيراد)الخاصموضوعضمنهذكر(1)(والخصوص)العموم:بعنوانالأساليبمن

.(4)نفسهالعنوانهذاتحتلهواحدبمثالالسيوطيواكتفىأكثر)3(بشكلفيهالزركشيوتوسع

القرآنفيالمرسلالمجازمن(العامبهيراد)الخاصعشرةالحاديةالعلاقةأمئلةثالثأ:

الكريم:

!تآئها:تعالىقولهفمنه،الكريمالقرآنفيالنوعهذامنوردمااستقصاءحاولناوقد

(مئ!نحيأخذيحخآخئنبمئؤيكئمخئرأفلؤليهئمفيآدتةتغقيمإنآلأشزى+يهنىإنديكئمقيلمنفلآلتيئ

الأولالقولفعلى(5)وحدهلهوقيلوأصحابه-!ر-للنبيالخطابقيل،1،5الأنفال/1

المكلفهولأنهبالذكر-و!ء-النبيئوخفقمجازأ،العامعنبالخاصعبرالنوعهذامنهو

وألمتفقينآئ!فازجفدألتبئ!يةيها:تعالىقولهومثله،منهوطيهمتإليهأوحيمابتبليغ

"الخطاب:القرطبيقال،1،3/التوبةأ(!آلمصعيزؤبثم!ررجهترومآولهتمعلتهغوآغفط

هذامنالايةتكونالقرطبيذكرهماعلىفبناكأ.(،)"بعدهمنأمتهفيهوتدخل-"!رر-للنبي

،ومكانزمانكلفيمسلمكلعلىواجبةوالمنافقينالكفارمجاهدةأنهذاويؤيد،النوع

ومنه،ولأمتهلهوالمعنىلهفالخطاب،حياتهفيحتىبمفرد؟تتئملاهؤلاءمجاهدةوأن

ابنقال،11/الأحزاب9(وآتمتفقينآتبهفقلنتطعؤلاآلتةآتتيآلئبئ!يةتها:تعالىقولهأيضأ

له،"الخطاب:السيوطيوقال.(ملا"آعيمجالناسوالمراد:-!فه-له"الخطاب:فارس

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(،)

.02وص،الصاحبي

.012ص،الصاحبي

.2/0،2،172القرآنعلومفيالبرهان

.3/211لإتقانا

.8/52القرآنلأحكامالجامعينظر:

.8/204القرآنلأحكامالجامع

.2/1،2القرآنعلومفيالبرهانومسله،12صه،الصاحبي
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بهيرادالخاصمنفالآيةالكفار")؟(.طاعةمنوحاشاهتقيأكان-!-لأنه،أمتهوالمراد:

،11/الطلاقأ!ويعديهنئقالفقوممن!تئ!ئلأظققترإذاآلتئ!يآيها:تعالىقولهأيضأومنه.العام

النبيأيهايابتقدير:أضته،منهوالمراد-خييه-للنبيخطابإتهقيل"وقد:القرطبيقال

وحدهلهالخطابإن:قولهممعنىهووهذا،لعدتهنفطلقوهنالنساءطلقتمإذالهمقل

كانفإذا،النبيأيهايا:بقولهلاطفهللمؤمنينبالخطاباللهأرادوإذا،للمؤمنينوالمعنى

الخطاب"افتتح:الزركشيقال،(2)"الرسولأيهايا:قاللهجميعأوالمعنىباللفظالخطاب

.العامبهيرادالذيالخاصمنفالآية")و(،الطلاقيملكمنسائروالمراد:-!ه-بالنبي

وبت!ومأؤلهزجقتصمئه!تثغؤأغلطؤآلمتفعينآئ!قازجهوألتبئ!تأتها:تعالىقولهوكذا

(73/التوبة)آيةمعنىعلىمحمولالآيةهذهفيفالمعنىولم،التحريم/أ(!آلممجل!

يجاهدإتما-"بجر-لأثه،أمتههوالمرادفإن-ه!"-لهكانوإنالخطابلأنالذكرالمارة

لأنهبالذكر-!فه-النبيخعئ!لكن،المسلمينالرجالمنعندهبماوالمنافقينالكفار

النبي"خوطب:(ـه774)تكثيرابنقالذلك،فيلهتبعوالأمةبالرسالةالمكلفهو

لهبالىإثتك!ؤثقذأوجى:تعالىقولهومنه.(4)"أعبتالأمةخاطبثموتكريمأ،تشريفأ--!ييه

للنبيخطاب"هو:القرطبيقال،165الزمر/1ههوغلكليختظنآشركتلننق!يثينآلدين

مفيقعولايشركلاأئهاللهعلمقدإذ،أمتهوالمرادلهالخطاب:وقيل،خاصة-!يو-

.(5)"إشراك

فيلهإنبهت!اله:تعالىوقوله.(6)هتضأوالمراد-خبرر-للنبيالخطابأنالجوزيةقيمابنوذكر

يقت!ننقلآزيبمنآلخقئجلتقذقئالثيمنآتحضنبتفرءونآلديمتقصمليآنرئخآإتكيحغآشمك

(1)

(2)

(4)

(6)

.3/301الإتقان

.2/271القرآنلأحكامالجامع

.و3/9الإتقانومثله،12،/2القرآنعلومفيالبرهان

.4/737العظيمالقرآنتفسير

.51/772القرآنلأحكامالجامع

.52،ص،القرآنعلومإلىالمثوقالفوائد
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،49/يونس9(!نير!محلآينقتكوئآدتوياتمفألدليئكدبوأينتكوتنؤلا!آفغتزين

أيضأالقرطبيونقل.الآيتينفي(؟)"غيرهوالمراد-مج!ييه-للنبي"الخطاب:القرطبيقال،195

كنتفإنللكافر:محمديا"قل:أي،"كشفيكنت"فإنمعنىإنقولهماوثعلبالمبردعن

فيكئتإنالوثنعابديا:أي،قبلكمنالكتابيقرؤونالذينفاسألإليكأترلنامقاشئنفي

الأوثانعبدةلأن،وأمثالهسلامبناللهعبديعنياليهود،منأسلممنفاسأل!القرآنمنشك

ما"والدليل:قالثم(2)"كتابأصحابأنهمأجلمنمنهمأعلمأتهملليهودئمزونكانوا

هاتينفيوالخطاب..أشك،.لاوالله:قالالآيةهذهنزلتتفاقالأتا-ع!برر-النبيئعنروقي

المرادوإتماالثكمن-ر!ء-"وحاشاه:السيوطيوقال،(3)"غيرهوالمراد-!فه-للنبيئالآيتين

بخصوص-غخظا!تلةز-عباسابنعنأيضأالسيوطيونقلبالكفار")4(.التعريض:بالخطاب

ومنه،العامبهيزادالذيالخاعقمنفالآية.(5)(يسألولم-!غ-تشكالم:قولهالآيةهذه

أتباع"واسأذ:القرطبيقال514/الزخرفأ(زشلنآمنفتلكمنآزسمقنامقؤقئل!:تعالىقوله

.(،)((هتفأوالمراد-ر!"-للنبيوالخطاب،المضاففحذفرشينا،منقئيذمنأرسلنامن

القرطبي:قال،1147البقرة/أ!!آفمئتريمنيمنتكؤتققلآزيكيمنآلحق!:قولهوكذلك

تشك،لم-خ!رر-وهو(")"الشاكين:الممترينومعنىأفته،والمراد-رر!جم-للنبي"الخطاب

قلآتكنزتكمنآلحق!:تعالىقولهومثله،العامبهئزاذالذيالخاع!منالأسلوبهذالكن

لأثهأفته،والمراد-غ!يرر-للنبي"الخطاب:القرطبيقالكاا5/عمرانآلأ(!آلممزلينيمن

آقزوتجهلثؤآن!:تعالىقولهوكذلك.(")"-مئألتث!لآهيقغ-عيسىأمرفيشاكأيكنلم-"ش!-

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(،)

(8)

.8/823،338القرآنلأحكامالجامعينظر:

.(1)رقمالها!انظر

.(1)رقمالها!انظر

.أهو/3الإتقان

.(4)رقمالها!انظر

.3/031الإتقانومئله،و61/6القرآنلأحكامالجامع

.2/361القرآنلأحكامالجامع

.4/301القرآنلأحكامالجامع
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وقيل:"أي:القرطبيقال،1105أيونس/(!آقثتريهاينىمنىحنيفاؤلاتكوتنللديمق

وخضق،العامبهيرادالذيالخاصمنفالآية،(؟)"غيرهوالمرادلهوالخطاب،تثيركلا:لي

تعالى:قولهومثلهبغيير؟،التعريضبالدكير:بإنراد؟ألييذأوالقذؤةلأئابالذكر-!ه-النبيئ

عبارةإن:القرطبيقال،لم53/الأنعام1(آلخهلينيمنت!تنقلآآتهذىغللحمعهخ!!ؤثؤثتآآلته

إلىذلكأخرجهمحتىاور!ختوحزنهماشتدالذين"منمعناها:"الجاهلينمنتكونن"فلا

وقيل:،الجاهلينحاذقتقاليتكفرهمعلىتحزنلا:أيتجل،لاما!الىالثديد،الجزع

قولهومف،(2)"وإذايتهمكفرهممنتضيقكانتالمسلمينقلوبفإن،الأمةوالمرادلهالخطاب

!محهضسذله!مخهمم!ونكلخ!شبلقؤلهتمكأتهق!دتتمغيقولوأوإنأخ!صاكثئمتغجسكزإشهئم!وإدا:لىتعا

جماعةوصففيجاريةفالآية4أ./المنافقونأ(!يؤفكونآنتئتثهصآدته!آلعدؤقآخذز!عيئهتم

لهمكانتقشير،بنومغيس!قيسبنوجذاوليبنالله"عبد:منهمالقرطبيذكر،المنافقينمن

بخشبشتههم،م!ثذةخشبكأئهمشيءأجمل-رجالآ-كانوا،وقصاخةوضئطرأجسام

شبههموقيل،أحلامبلاوأجسام،أرواحبلاأشباح،يعقلونولايسمعونلاالحائطإلىف!تذة

.(و)"اهنطبفيمايعلملابغيرهامسندةفهيتآكلتقدالتيبالخشب

كما-خضقحتالآيةفكأن"فاحذرهمالغذؤ"فئم:هؤلاءأنعلىأكذتالآيةأنوالمهم

كثيرالمنافقينمنهؤلاءأمثالأنوالواقعإليهمالمشاربهؤلاءالعداوة-اللفظظاهرعليههو

بلاأجساملكتهم،وفصاحةومنظرأجساملهم،ومكالبزمالبكلفيوموجودون،يخقحونلا

عالذيالخامنفالآيةالأعداءهمهؤلاءأمئالإن:الآيةفمعنى،أرواحبلاوأشباحأحلام

وماأجورهتىاتيتةآلنئآزلهتجكلكأخققتاإتآآلتبئتأتها!:تعالىقوله:ومنه،العاتمبهيراد

هاتجرنآلىخقتلئوتتالئخالكقرتاتيضنكوتتايئمجكئيا!ت!هلعلتصآدئهأقآءمخآيمينكظكت

آتمؤصيخين(دورمن!للصحةخاي!تكحهاآنآلتبئآرآدإنئب!للاه!قنوهمتإنقؤصمنةؤآتر%كلتعث

لاالخطابابتداء"كان:قوله(4)الصيرفيبكرأبيعنالزركشينقلفقد،150الأحزاب/9

(1)

(2)

(3)

(4)

.8/838القرآنلأحكامالجامع

.3/301الإتقانومئله،6/814القرآنلأحكامالجامع

.81/241،521القرآنلأحكامالجامع

الأثير.كالابن2/6اللبابهـينظر303سنةتوفيالفقهأصولفيتصانيفله،بغداديشافعيفقيه
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منفالآية،(؟)"-ري!-ولغير؟لهقئقهاماأنعيتملك،خالصة:الموهوبةفيقالقققا-جفه-

العائم.بهيراذالخاع!

وئيآخاؤأضعكم!ضضطآلمهقفتقخآلقحلؤثهمقآقختيخيينإذاكنت!و:تعالىقولهومنه

يتناولوهو-"!ه-،للنبيخطابالآية"وهذه:القرطبيقال،1102النساء/أ(أشلختهغ

بها(ؤتريميهمتطقرالتمضعدقةآقوالتم!خذمن:تعالىقولهومشله،القيامةيومإلىبعدهالأمراء

العلماء")2(.كافةقولهذا،11هر/التوبةأ

فييوسفأبيمخالفةقبلهمنوالقرطبيهوفذكر،النوعهذامنالآيةهذهالزركشيوغذ

منالخؤفيصلاةإن:فقالالظاهرعلىيوسفأبو"وجرى:الزركشيفقالالنوعهذامنغذها

ضقةآناعلىبل،شرطأتهعلى()فيهميذكزلمبأثهالجمهوروأجاب-!ييه-النبيخصائص

مخاطبةفيصريحأنصألفظهاكان!انفالآية")و(،لمغتقيكونأنالخطابفيوالأصل،حالي

أحسنوبينهالمقامهذاالقرطبيفصلوقد،العمومإرادةعلىمحمولمعناهافإن-و!ع-النبي

ومنه،(4)انههاإعادتهإلىنحتاجلابماالعمومعلىالآياتهذهمثلحملكيفيةفيهووضحبيان

قاللم68/الأنعامأغيزة!حديمخفىمخوع!وأحقعتهتمبخفيضىاتيتاةنينو!وحتآلزينرآيتتلآدا!:قوله

وهومعهالخطابفيداخلونالمؤمنينإن:وقيل-ءبجر-للنبيمجرد"والخطاب:القرطبي

الأظهر-في-فالآية،(5)"!ائاةيشملهموذلكاللهآياتفيالخوضسماعالعلةفإن،صحيح

فردكلوأن،(،)هيفداخلةأفتهفإن-!فه-لهخطابأكانت!انلأئها،العامبهيرادالخاصمن

اللهآياتفيخاضواإذامعهمالجلوسوعديمهؤلاءمثليعنبالإعراضمأمورالأمةهذهمن

بها.استهزؤواأوعلمبغير

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.وو/3الإتقانومثله،12،/2القرآنعلومفيالبرهان

.031:التوبةآيةبخصوصمنه8/244وينظر،5/364القرآنلأحكامالجامع

.و5/64القرآنلأحكاموالجامع،12و/2القرآنعلومفيالبرهان

.8/244،245و،5/463،563القرآنلأحكامالجامع

.21/،القرآنلأحكامالجامعينظر:

وأمته-!ء-للنبيالخطابأنعلىوأكدالآيةإلىالقرطيأشارفقد،5/563القرآنلأحكامالجامع:ينظر

فيه.داخلة
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.()الخاصعلى()العاماللفظبإطلاقالتجوز:عشرةالثانيةالعلاقة

:(العمومية)العلاقة

،خاصمعنىبهالمرادلكنعاممعنىلظاهرهلفظالكلامفييردأنوهوتعريفها:أولأ:

،بظاهرهالمرادغيرفياللفظلاستعمالالمرسلالمجازأساليبمنأسلوبفهوهذاعلىوبناء

لفظبإطلاقالتجوز:أعنيالخصوصيةالعلاقةموضوعإلىقياسآكثيرالكريمالقرآنفيوهو

.()العام!ارادة()الخاص

العلماء:عند(عشرة)الثانيةالعلاقةهذهعنمختصرةتأريخيةنبذة:ثانيأ

مستقلأمكانأالأسلوبلهذاأفردمنأولهـ(3و5)تفارسابنأنبالذكرويجدر

الزركشيتوسعثم(2)(الخاصبهيرادالذي)العام:ضمنهذكر،(1)(والخصوص)العمومبعنوان

العام)إطلاق:والثاني()ر(الخصوصوالمرادالعام)خطاب:الأول:موضعينفيوتناولهفيه

واحدآ)5(.مثالالهوذكرالأخيرالعنوانهذاالسيوطيوأخذ،(4)(الخاص!ارادة

الكريم:القرآنفيالعموميةالعلاقةأمثلة:ثالثأ

القرآنفيالأسلوبهذامنوردماعلىالوقوففيالتوسعالكتابهذافيحاولناوقد

العاممعناهامنالخاض!!ارادةالعاماللفظبإطلاقفيهاتحؤزالتيالألفاظوترتيبالكريم

الألوانوفقعلىتباعأنذكرهااستثناء،أوتقييدغيرمنمطلقآاللغةفيلهاوضعماإرادةوعدم

لونآ:عشرونوهي،الآتية

القرآنفيوله،فحسب)المؤمنين(بهامرادآالعمومتفيدالتي)قن(لفظة:الأولاللون

لمن:فقوله15/الشورىأ(آلأزضىفىلمنبورمقت!تجملو!:تعالىقولههوواحدموضعالكريم

تعالى:قولهبدليلللمؤمنينيستغفرونالملائكةأنوهوخاصبهالمرادلكنعام،الأرضفي

(2)

(4)

(5)

.02وص،الصاحبي

.012ص،الصاحبي

بعدها.وما2/220القرآنعلومفيالبرهان

بعدها.وما2/172القرآنعلومفيالبرهان

.3/211لإتقانا
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فيالملائكةلأن(آلأزصىثنى!لمن:بقولهوتخؤز،17أغانر/(1)(ءاموألقذينويتمتغعوون!

يستغفرونلاإتهمفالحقيقة،الأرضفيللمؤمنينوششغفرونزتهمبخفدي!تحونالسماء

منالمانعةكالقرينةغافرآيةوجاءت،فقطالمؤمنيناستغفارهمتخمت!بلالأرضفيمنليهل

المستغفرمكانإلىلإشارةافيأدقبهوالتعبيرالمجازمنلآيةفا،الشورىآيةفيالحقيقةإرادة

له.والمستغفر

موضعوله،فحسب(الطاعة)أهلبهامرادأالعمومتفيدالتي)كل(لفظة:الثانياللون

والمرادعامفالظاهر،لم26/الروم،611/البقرةأ(قسونلا،!تي:تعالىقولههوأيضأواحد

لأهلخاصةوهذهمطيعون"يريد:القزاء:قال،(اليأجمعونالناسلاطاعتهأهلوهمخاص

.(3)"بعامةليستالطاعة

مواضعالعزيزالكتابفيوله،مخصوصينأناسأبهامرادأ()الناسلفظة:الثالثاللون

علىاللغةفيلهاالموضوعالمعنىغيربهامرادآالكريمالقرآنفياللفظةهذهوردتإذكثيرة

يأتي:ماوفقوعلىالشريفةالسورفيتسلسلهاعلىندرجهاإطلاقه

قولهفيوالأنصار،المهاجرينمن-!ه-النبيأصحاببهامرادأ)الناس(لفظة-أ

فلفظ،311/لبقرةاأ!ألشققااقنةآنؤيمنكتآتالوأثاشااضقةكخآاكئوأةلفئميلق!دا!:لىتعا

(4)يثربأهلمنوالأنصارالمهاجرينمن-خ!رر-مخقدأصحاب:بهوالمرادعام()الناس

وأمثلأدقبهاوالتعبيرالمجازمنفالآيةبعضهمعنبالجماعةبالتعبيرأشبهبهفالتعبير

قدجنسهمبنيمنالبشرمنأمثالهمأنإلىوإلفاتهموالمنافقينالكفارتنبيهإلىوأقرب

تنفرلاحتى()الناسبلفظوجيء،بهمتقتدواأنفالأولى-!فه-محمدبدعوةوآمنواضذقوا

الناسمن-!ر-النبيبهذاآمنواالذينأنعلىتنبيههمإلىأدعىفهيالمدعوينطباعمنها

تعرفونهم.الذين

(1)

(3)

(4)

والإتقان،2/271القرآنعلومفيوالبرهان،61/4القرآنلأحكاموالجامع،21صه،الصاحبي:ينظر

المعنى.هذاعلىالمصنفاتهذهأصحابأجمعفقد،836ص،الجلالينوتفسير،3/211

.2/1،2القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.1/74القرآنمعاني

.1/205القرآنلأحكامالجامعينظر:
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)نوح(بهمرادأأووحواء(م)آبهمرادأأو(وحده)آدمبهامرادأ)الناس(لفظة-ب

جميعأ:-غلتهوآلمثملآئم-

،3112/البقرةأ(ومديىيئمبمئيرييئآليثنآدتهقبغثؤجدأقةآلاس!!كأن:تعالىقوله

آدم:وقيل(؟)النسلأصللأنهالجمعبلفظوسمي،وحده"آدممنها:أقوالعلىبالناسفالمراد

نوحوفا؟بعذثم،مسلمينوكانوا،السفينةفيومن-لخيهآلمتتلأئم-نوحالمراد:وقيلوحواء)2(،

اختلفوا")و(.

قال!الذين:تعالىقولهفيالأشجي(،مسعودبن)نعيمبهامرادأ()الناسلفظة-ج

()الناسفلفظ،لم371/عمرانآلأ(ايختافأخشؤممثمقرادممئم!لكتمجعثوأقذآلتالم!انآلاسىلهم

خاصوالمعنىعامفاللفظالأشجي()4(مسعودبن)نعيم:بهوالمراد)عام(الآيةفيالأولى

الحقيقة.منبابهعلىفهوالمنافقونبهأريد!ان،لهوضعماغيرفياللفظلاستعمالمجازفهو

تعالى:قولههوواحليموضعفيوردوقد،(شزيقبن)الأخن!بهمرادآ()الناسلفظة-د

(!ثئجصسايرآآلدقفبرءؤلهؤفيقاغكآلتةؤليثنالدآلذئمآؤؤ!حتآفيقوئهويغجحفمنلتايمىآؤيمن!

منافقأكانفقد(شريقبن)الأخن!وهوالخاصبهيرادعام)الناس(فلفظة،لم204/البقرةا

اللهفأكذبه،مجلسه-"!فه-النبيفيدنيوفجسثمؤمنبأتهويحلف-ه!"-للنبيالكلامخفؤ

.(5)هيفالتيالدوابوغقزقخزقهالمسلمينلأحدبمزدرعقزإذذلكفيتعالى

-تج!ر-(:محمد)النبيبهامرادأ()الناسلفظةهـ-

بلفظدلمرافا،451/ءلنسااأ(فضل!يحنأدئهاتحفصةمآغكلاس!آونتحصمهآش!:لىتعاقوله

علىوأصحابه،ةؤ!نلاعلى"خ!دوه:القرطبيقال،خاصة-خير-محمدالنبيئ)الناس(

(1)

(2)

(3)

(4)

.3/30القرآنلأحكامالجامعينظر:

.(1)رقمالها!انظر

.3/13القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.5/152القرآنلأحكامالجامع

.42ص،الجلالينتفسير:ينظر
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وقيل:(2)"النبوةعلىاليهودحسدتهم:"العرب)الناس(:بلفظالمرادوقيل،(1)"هبالإيمان

.(3)"فيهمةؤ!نلالأنقريشأاليهود"حسدت:يعني،()قريش:()الناسبلفظةالمراد

العربأو،وأصحابهالنبيأو،خاصة-"شيرر-محمدالنبي()الناسبلفظالمرادكانفسواء

علىمنهاواحل!كلمنوأشملأوسع)الناس(لفظةإنإذمجازمنهافكلتريش،أوخاعة

انفراد.

الكريمالقرآنمنمواضععدةفيوردوقدمكة(،)أهلبهامرادأ)الناس(لفظة-و

قولهوأولها:،الخاصبهيرادالذيالعاممنفهوالعلماء،ذكرهماعلى،مكةأهل:بهوالمراد

وقوله:(4)ةكمأهلالمراد:لم2أيون!/!يحنهتمزجليإلتآؤحئتآآنيلتايم!عحباآكأ!!:تعالى

فالمراد:،15،أيونس/(آلضحدويىفىلماؤشفآ*زيكتميحنضؤكنهةتكمجآةقذآقام!تآئها!

تغبدونآللإينآغبدقلأديققنك!شفيادبهننمآلتاس!تهاتآقل!:وقوله،(،)مكةهلأ:وقيل،(5)قريش

تآتهاتلى!:تعالىقولهومثله(8)ةكمأهلأو(مكةالمكفار:المراد4011أيونس/(آلثودولزمن

آ!ثزومآ!:وقوله،(و)مكةأهلالمراد8011/ايونس(زئبهئممنآلحق!متجآةقذآلاسى

،(1مكة)1أهل:وقيل،(15)العربفالمراد،3011/أيوسف(!بمؤيينولؤحرضتآقاش

المراد:لم1الرعد/أ(آكثزآلتالي!لايؤينونؤليهنآلحقزنكيمنأنننلآالك!وآلدك!:قولهوكذلك

.5/125القرآنلأحكامالجامع(ا

.(1)رتمالها!انظر(2

.(1)رقمالهام!انظر(3

.2،3ص،الجلالينوتفسير،8/306القرآنلأحكامالجامعينظر:(4

.8/335القرآنلأحكامالجامعينظر:(5

.282ص،الجلالينتفسير:ينظر(6

.،و،/8القرآنلأحكامالجامعينظر:(،

.289،صالجلالينتفسيرينظر:(8

.(8)رقمالهامشانظر(و

.1،2/والقرآنلأحكامالجامعينظر:(51

.523ص،الجلالينتفير:ينظر(11
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تلقاءمنبالقرآنأتىمحمدأإنالمشركونقالحيننزلتالآية"لأن:حاليةوالقرينةمكة،أهل

إلأآزشكآلتىتاآلقةوماجعتآبألامىآخاقزتفإنتفققتاؤإد!:تعالىقولهوكذلك.(1)"نفسه

لآيةامنالموضعينفي()الناسفلفظة.كاأ5لإسراء/ا1(انيآئقرةنيآئمفعونةوآلثتحرةلقاشفتنة

الماضيبلفظوذكره،سيهلكهمالله"إن:أي،إياهمإهلاكه:بهم!احاطف"مكةأهل":بهالمراد

الناسلفظوكذلك،(2)"الفتحويومبدر،يومجرىماالموعودالإهلاكبهذاوعنى،كونهلتحقق

للنبي-تعالى-اللهأراهاالتيبالرؤياكذبوالأئهم(ر)ةكم"أهل:بهالمرادالثانيالموضعفي

.(4)"اهبأخبرهملمابعضهموارتدالإسراء،ليلة-ء!فه-

(5)ةكمأهل:فالمراد،18والإسراء/1(الأ!فوراألصاشآكتز!فآبت:تعالىقولهوكذلك

.(6)"الحقتبينوقدالكفر،إلافأبواالحقلهمتبينحتىوأمهلهملهم،وفتح،الحقلهم"بين

لأهلاقترب:معناها1لأنبياء/ا1(!قغرضحونغفتزنيوهتمحئ!ابهئميلتاشآقزب!:وقوله

.(")ردبيومقتلهموكانتكذيبأالعذابمنبهومجدوامااستبطؤوالأتهم،عذابهممكة

قولهفي()التغليب:هيأخرىبلاغيةنكتةوفيهمكة()أهلبهمرادأ()الناسلفظة-ز

(سلناا)فلفظة،121/لبقرةاأ(قئيكتمينؤآتدين!قكئمالدىزليهمأغبدو(ألتاك!يةتها!:لىتعا

الأطفالفيهيدخللاالخطابأنالأخرىومنجهةمنفهذا(،)ةكمأهلبهوالمرادعام

على-الخاصبهأريدعام)الناس(لفظةفإطلاق.عنهممرفوعالتكليفلأن؟(9)والمجانين

آلذىزئبهمأتقوأآلآسلى!تآتها:قولهومثله،الثانيالتأويلعلىالتغليببهوأريد،الأولالتأويل

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

.9/8،2القرآنلأحكامالجامعينظر:

.01/228القرآنلأحكامالجامعينظر:

.3،صو،الجلالينوتفير،01/282القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.(و)تمرالهام!انظر

.338ص،الجلالينوتفسير،01/327القرآنلأحكامالجامعينظر:

.(5)رقمالها!انظر

.(5)رقمالها!انظر

.6ص،الجلالينتفسيهر:ينظر

.2/122القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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نصىكليقاسوهكذا(؟)والمجانينالأطفالفيهيدخللم،لماالنساء/أؤغذئز(تفسطقكايحن

(الخاصبهيرادالذي)العام:الناحيتينمنالمجازيالتأويلهذاعلىعالمشابهةالنصومن

.(و)التغليب

(!"عطيصيثىؤعا!تلاآزترتةإتزلئحتمآتقوأآل!اسى!يآتفا:تعالىقولهومف

ؤضلواالذين)المكففون(النداءبهذاالمرادأنناحيةمنمجاز()الناسفلفظة،لماالحج/أ

الذيالعاممنفالآية،التكليفعنهمفمرفوعوالمجانينالصبيانأماوالرشد)2(،البلوغليمن

!وترا!فنطقتكرف!ئاآئبغ!ئشنرئيبنيآلاس!إنكنتريآتها!:تعالىوقوله،الخاصبهيراد

يأ(منهم)المكلفونمعنىعلىأيضأويحمل(و)ةكمأهل:()الناسبلفظةفالمراد،15/الحجأ

تكونإتمااليريتةلأن،بالخطابمضمولينغيروالمجانينالصبيانلأنالعقلن!يلبلغواالذين

لم،4و/الحج9لكزنلإيرفدبر!(أتأإئضآآلئاسىيأتهاقل!:تعالىقولهومثله.العاقلقلبفي

(ءؤلبعنغقهـوايذلأتؤماأؤث!خآوزئبهتمآتقوأآلالهمىتآتها!:وقوله،(4)ةكمأهل:فالمراد

ذإمنهمالمكلفينعلىحملهيمكنوكذلك(5)ةكمأهل:()الناسبلفظةفالمراد،133/ألقمان

هذايحملورئمابالخطابمشمولينفغيرالعقلاءغيرأماالعقلاء،علىتقتصروالخشيةالتقوى

الحقائق.منفهوالعاممعناهعلىحيئفإذاعمومهعلىالعاماللفظ

:سلنابادلمرافا،كاأ3/حزابلأا1(آدتةمجنذجمقئقاإتضافلآلشصاعهعننلاسقآ!تشئك:وقوله

لمراد:ا،31طر/فاأ(لحتكوآدتهنيقتآل!اس!آدبمرؤالأتها!:وقوله،(لكيسأ)والقرينة(،)مكةأهل

عنكم.الغاراتومنعالحرمبإسكانكم:أي(آدتوغديهويغمتآدبمرؤا!:بدليل(مكةالمأهل

(1)

(2)

(3)

(6)

(،)

.2/122القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.21/3القرآنلأحكامالجامعينظر:

.34وص،الجلالينتفسير:ينظر

.446ص،الجلالينوتفسير،،21/8القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.(3)قمرالها!انظر

.365ص،الجلالينتفير:ينظر

.4،5ص،الجلالينوتفسير،72،/61القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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عدةفيالكريمالقرآنفيوردتفقد،معانيعدةبهامرادأ()العالمينلفظة:الرابعاللون

الشريفة:السورفيورودهاوفقعلىندرجهااللغةفيلهاالعامالمعنىغيربهامرادآمواضع

اللفظبنفسالبقرةسورةمنموضعينفي،(زمانهم)عاليبهمرادآ()العالمينلفظة-أ

،4،/البقرةأ(ئآلغقينقضفئكئمؤآتيغتئكصث!آآتتئجمتئبمرؤاآلينإلتزصتتيئ!:تعالىقولهوهو

1122.

في(1)(زمانهم)عالميعلىفضلهمتعالىأتهبهمرادالآيتينكلافي()العالمينفلفظة

لفظةوردتفلما،عالمونالأزمنةكلوأهل(2)"عالمزمانكلأهللأن"،العلمأهلأقوالأحد

وردتالتفضيلعبارةلأن،زمانهمعالموالمرادأنعلمالإطلاقبهذاالموضعينفي()العالمين

المواضعهذهبينجمعنافإذا،العالمينعلىوتفضيلهمالأنبياءمنعددبذكرأخرمواضعفي

علىوحملهاالآيةبتوجيهالإشكالهذايزوللكن،المعنىفيإشكالأوتعارضيحدثفإئه

آيفأ.بيناكماالخاصعلىالعامحمليعنيالمجاز،

قولهفيزمانها(،أهل)نساءبهمرادآ(العالمين)نساءعبارةفي()العالمينلفظة-ب

(!آئفاياينىليمتإءغنىؤآ!ظقنكؤظفرفيآ!ظفنكآلتة!!لهخريئمانمتبهحةقاتزؤإ!:تعالى

"علىمفضلةهيوقيل،العلمأهلبعضعندزمانها)و(أهلنساءعلى:أي142/عمرانآلأ

المعنىعلىحجقتإذاحقيقتهاعلىتكونفاللفظةالصور")4(يومإلىأجمعالعالميننساء

.العام

شهفآؤلئمقالوآ!اله:تعالىقولهفي،(المرسلون)الأضيافبهمرادأ()العالمينلفظة-ج

المرسلونالأضياف:الآيةفي()العالمينبلفظفالمراد،170الحجر/ا(!آفانينعين

علىالعامإطلاقبابمنمجاز)العالمين(بفتسميتهم--غقيهألمثتلأئملوطأضافهمالذين

(1)

(3)

(4)

.أهص،الجلالينتفسيريظر:

.1/6،3القرآنلأحكامالجامعينظر:

.،4ص،الجلالينتفسيرومثله،4/28القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.4/82،38،84القرآنلأحكامالجامعينظر:
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منهمنريدلأناأحدأتضيفأنعنننهك"ألم:والمعنى،البعضىعلىالكلبابمنأوالخاص

الغرباء")1(.يقصدونوكانواالفاحشة

تباعأ:ندرجها،المعانيمنمجموعةبهامرادأشيء()كلعبارة:الخامساللون

:(والخيراتاليغيممنأحئوةشيي)كلبهامرادأشيء()كلعبارة-أ

والعمومالإطلاقهذابهامرادغيزمخفحصةالعزيزالكتابفيالعبارةهذهوردتوقد

قتخنابرءذ!روأماقثخالهت!وأ!:تعالىقوله:أولها،مواضععدةفياللفظظاهرمنيفهمالذي

:أي441/لأنعاما!الهـ1فتلسونمممق!ذاتغتةآخذنهمأرولهؤآبمآفرءأحئئإدا!ئ!لبآتوعلئالص

استدراجآ-ذلكلهمكثزناي!عي،والخيرالمحباليغيممنأختوة)2(شيءكلأبواتعليهمقتخنا

يبيدلاالعطاءذلكأنوطئواوأغجئواوأشمرواتطزوايعني-أوتوابماقيرحواإذاحتى-لهم

نأفترى(3)مهبوسطونااستأصلناهميعني-بغتةأخذناهم-تعالى-اللهرضاعلىداذوأئه

الخيراتمنأحثوةبماقتذوإثما!اطلاقهعمومهعلىالمعنىبهاأريدما(شي)كلعبارة

منيجثماإلىالإنسانقيليبيانفياليئز؟منفيهلماالمجازأنواعألطفمنوهووالنعم

والآجل.العاجلفيسعادتهفيهغقاوالإعراضالعاجل

:(الدينإليهيحتاجشيءالكلبهامرادأشيء(الكلعبارة-ب

(لثئصلكلوتقعميلأآلذ!آخ!تئنغليلخاقاآلكتمبموسىائتناة!ثز:تعالىقوله

وليس(4)الدينإليهيحتاجشيءكل:يعني:الآيةفي(؟يش)كلبفالمراد،1154الأنعام/1

الخاض!.بهيزادالذيالعاممنفالآية،المطلقالمعنىالمراد

(1)

(2)

(3)

(4)

.وو/15القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.،4/28،38،4القرآنعلومفيالبرهانينظر:

الجلالين،تفيرفيومثله،القرطبيعنالمعنىهذاأخذنافقد6/426القرآنلأحكامالجامعينظر:

.1،5ص

.،وأص،الجلالينتفسيرينظر:
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:(دينهفيإليهيحتاجشيءكل)منبهامرادأشيء(كل)منعبارة-ج

ؤتقجيلأضؤمجظة4يثئ!لينآلأتواحفي!و!تئناته:تعالىقولهفيوردتوقد

"يعني:قائلأالقرطبيأوضخها(2يثئ!ل!يحنعبارةفمعنى،5411/الأعرافأههوشتئسلكل

ولاتفخيمأيذكرلفظهو:وقيل،الحراممنالحلالوتبيين،الأحكاممندينهفيإليهيحتاجمفا

.(1)"ءيشكلفلانوعندشيء،كلفاشتريتالسوقدخلت:تقول،التعميمبهيراد

:(الأحكاممنبهأمرواشيالكلبهامرادأشيء()يكلعبارة-د

القرطبيأوضحفقد،4511/الأعراف1!ههشتئصلكل!ؤتقعيلآ:تعالىقولهفيوردوقد

!ائمااجتهادعندهميكنلمفإته،الأحكاممنبهأمزواشيء"لكل:أيفقالالعبارةهذهمعنى

.(2)"-هيي!غ-محمدأفةبذلكخمق

عاممعناهما)د(الفقرةفيشيء(الكلوعبارة،(ج)الفقرةفيشيء(كل)منفالعبارتان

وهو،والمبالغةوالتكثيرالتفخيملغرضالعامبلفظالخاصعنوعتز،الخاصالمعنىبهيراد

إليه.الإشارةفيأوالمعنىبيانفيآكد

:(الخفقاليهيحتاجشي؟كل)منبهامرادأ(شييكل)منعبارةهـ-

شي؟كل"من:قيل،184/الكهفأ!شتا2شئيمنعؤ!ؤءاننتة:تعالىقولهفيوردتوقد

الأعداء")و(،وقهرالمدائنفتحمنالملوكبهيستعينشي؟كلمن:وقيل،الخفقإليهيحتاج

.والبيانوالتوكيدالمبالغةعلغرضالخاالمعنىبهيرادالعاممناللفظيكونهذافعلى

:(والملوكالأنبياءتؤتاةشي؟كل)منبهامرادأ(؟يشكل)منعبارة-و

منآلطترؤأوتيناضطتئات!!كاقآتآئهاوقاذداودم!قتئن!وؤيىث:تعالىقولهفيوردتوقد

إطلاقهاعلىليسفالعبارة(4)والملوكلأنبياءاتؤتاةشي؟كلمن:يعني،611/النملأ(كأفتي

(1)

(2)

(3)

(4)

.222ص،الجلالينتفسيرومثه،1،2/،القرآنلأحكامالجامعينظر:

.(1)رقمالها!انظر

المعنى.بنفى3و9ص،الجلالينوتفسير،4،/11القرآنلأحكامالجامعينظر:

.105ص،الجلالينتفشر:ينظر
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كل)يمن:عبارةاستخدمتلكنالمعنىمنالعلماءذكرةبمامخضقحةهي!اتماوعمومها

.(؟)والبيانوالتكئيرالمبالغةلأجلالعمومظاهرهايفيدالتيشيء(

:(القيكةإليهتحتاجشيءكل)منبهامرادأشيء(كل)منعبارة-ز

عرئىؤقايثىكل!زمنؤأوتتتتضلهئمآضرآةؤبتإتي!:تعالىقولهفيوردتوقد

(2)"الملكةتحتاجهمفاشيءكلمنوأوتتت:"معناه:السيوطيقالا23/النملأ(!عليص

حينغريببقولالآيةعلىالزركشيوغقستواليذة)3(.الآلةمنالملوكإليهيحتاجمجفاأو

التفسيرفهذا.(4)"آركدولايخيةتؤتلمأئها"مع:فقالالنوعهذامنذكرهماضمنالآيةأورد

بقويه:لهتعليلهالسيوطيعندتفسيرهمنتقذتمما-عندنا-والصحيحتخصيمللآيةفيهليس

.(5)"الملكةهذهأوتيتمابيانفيالمبالغة:منه"والغرض

الاستقصاء(:في)المبالغةبهامرادأشيء()كلعبارة-ح

يثئ(نخقتكأاتتهغبئةافاخرفاقهزنميهنآؤلتم!:تعالىقولهفيوردتوقد

علىوبلدأرضكلثمراتالمقصودفليس(،)"دلبوأرضيىكل"ئمرات:أي157القصمى/أ

منفالآية(7)الزمخشريذهبهذاوالىوالكثرةالمبالغةالتعبيربهذاأريد!انماالاستقصاءوجه

أعلم.واللهالخا!،بهيرادالذيالعام

:(عليهبيثتشيء)كلبهامرادأشيء()كلعبارة-ط

ش!بهنهئم(إلأيرى+لآقآضتحوازتجاباقيلثقءم!تديمرقي:تعالىقولهفيوردتوقد

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(،)

.1/184والقرآنلأحكامالجامع:ينظر

.205ص،الجلالينتفسير:ينظر

.2/2،2القرآنعلومفيالبرهان

.(3)تمرالها!انظر

.\"3/441،5الكثاف:ينظر

.31/030القرآنلأحكامالجامع:ينظر

المعنى.هذاالزمخريأوردفقد3/581الكاف:ينظر
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ئيثثشيءكلأووأموالها،عادرجالمنعليهقزتشيءكل"ئذقر:معناها25/الأحقاف1

المبالغةمنفيهلمامجازأالعمومبلفظوعتز،الخاصبهيرادالذيالعاممنفالآية،(1)"عليه

عنفعبرالكثيرالجموأموالهمعادنفوسمنتهلك:"معناه:الزمخشريقال،والبيانوالكثرة

يرى7لاأوح!مضآق!:تعالىقولهحقيقتهعلىالكلامإيرادمنالمانعةوالقرينة.(2)"بالكليةالكثرة

آلشلأئم--غليههودآتختخلمالريحإنكما،الآيةفيالمذكورالكلمنشيءلأتها(مثه!هب!ضإلأ

كلأوبهقرتشيءكللاعليهبعثتشيءكلتذقرالعلماءقالكمافهي،(و)هعموالمسلمين

.الإطلاقعلىشيء

:(بالإذهابعليهااللهحكمالتي)الأشياءبهامرادآشيء(منتذز)ماعبارة-ي

142الذاريات/1إلأتجعلتهكألزصمير!!وغتهآلف4شقماتذرين!:تعالىقولهومنه

الأقم!بهنهثم(يريلاأوح!حضآق!:تعالىقولهبدليلئيءتصبهافلممساكنهمعلىأتتوقد

خكتمالتيلأشياءايعني(2لثئماتذرمن!:بقولهالمرادأنقعيتمشيء،وهي512/الأحقافأ

آيةمعنىعلىمعناهاالقرطبيحملوهكذابه،مزتشيءكللا(4)بالذهابعليهاتعالىالله

.(5)تقدمالذي(25/)الأحقاف

:(المجونوأصحابالكفار)الشعراءبهامرادأ)الشعراء(لفظة:السادساللون

(!آثغالهثنتيبعهم!ؤآلمثع!إء:تعالىقولههوالعزيزالكتابفيواحدموضعوله

عييئوإتماالشعراء")6(كلتغنن)الملأتهالخاصبهيرادالعاممنفالآية،1224الشعراء/أ

(1)

(2)

(3)

(6)

.2!كا/61القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.3/245الكاف

الجلالين،تفسيهر:وينظر،الآيةلتخصيصعلةهذاالزركثيجعلفقد،2/2،2القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.668ص

.بتصرفالزركيعنالمعنىهذانقلنافقد،2/2،2القرآنعلومفيالبرهانيظر:

.71/15القرآنلأحكامالجامع

.2/722القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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آلضلخمت(ؤعملوأآلدينةامنوأإلأ!:تعالىقولهبدليلوالتك!بالمحودزوأصحابالكفاز

العلماء)؟(.عندمشهورأمروهذا،7212الشعراء/أ

:(مكةأهلاقترحهاالتي)الآياتبهامرادأ()الآياتلفظة:السابعاللون

شغنآ!ؤما:تعالىقولههوالنوعهذامنغذةيمكنالعزيزالكتابفيواحدموضعوله

.15والإسراء/1(آلأولونبها!ذبآنالأبآلأينتىئزسيلأق

قال،خاصبهوالمرادعامفاللفظ،مكةأهلاقترحهاالتيالآيات()الآياتبلفظفالمراد

فيلكمافيهلكوابهايكذبواأنلاإاقترحوهاالتيبالآياتنرسلأنمنعناوما:"المعنى:القرطبي

وفيهم،يؤمنمنفيهمأنلعلمهقريشكفارعنالعذات-تعالى-اللهقأخز،قبلهمكانبمن

جبريلفنزل،عنهمالجبالوتتنحىذهبأ،الصفالهماللهيحولأنطلبوافقدمؤمنأ،يولدمن

يمهلوا،لميؤمنوالمإنولكنهمقومكسألماكانشئتإن-ءشؤ-لمحمدوقال-لخيهآلتثتلأئم-

إلاالآياتإرسالمنعناوما:الكلامفمجازبهم،استأنبللا،:فقالبهم،استأنيتشئت!ان

يفعل،لاأنهفيالمبالغة:فالمعنىشيء،عنممنوعأيكونلا-تعالى-واللهالأولينتكذيب

،النوعهذامنالآيةؤغذا،والزركشيفارسابنذهبالمعنىهذا!الى،(2)"عنهمنعقدفكأنه

.(و)السيوطيإليهأشاروكذلك

:(منهم)فريقأبهامرادأ()الأعرابلفظة:الثامناللون

قال!ب!!:تعالىقولهوهو،النوعهذامنغذةيمكنالعزيزالكتابفيواحدموضعوله

لم.ا4/لحجراتاأ(آستلخناقولوآولبهنتؤمنوألخقلءامتالاغىابآ

القرطبيوذكر.(4)منهمفريقذلكقالالذيلأنخاصبهوالمرادعام()الأعرابفلفظ

(1)

(2)

(4)

ذلك.مثلإيرادفيالقرطيأسهبفقد،31/251،351القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.10/281القرآنلأحكامالجامعينظر:

.873ص،الجلالينوتفسير،2/372والبرهان،012ص،الصاحبي

.2/372والبرهان،12صه،الصاحبي
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العامالبعفأوعنالكلبابمنمرسلمجازفالآية(1)دسأبنيمنجماعةذلكقالالذيأن

هذامنلأنهممجازأالعمومعبلفظالخاهذاعنأوالبعضهذاعنعبر!انما،الخاصعن

فهمن!لاعنوأبعدطينةوأيب!طباعأأجفىالأعرابأنإلىإشارةوفيه،بهق!قافمالجنس

.الإيمانعدمإلىأترب

:(الثالثوبعض)شهرينبهامرادأ)أشهر(لفظة:التاسعاللون

شهرانوالمراد:لم1و7البقرة/أ(آشهرضغلوم!تج!آئخبئ:تعالىقولهالنوعهذاومن

عنبالكلتعبيرأمجازأالعمومبلفظالثالثوبعضالشهرينمجموععنفعبر(2)الثالثوبعضر

.الخاصعنبالعامأوالبعض

:(منهم)الاكثريةأو()بعضهمبهامرادأ()القوملفظة:العاشراللون

والوآلتئ(قومكبهء!يمذب:تعالىقولهأولهامواضعئلاثةالكريمالقرآنفيوله

الخاصعنبالعامعتزلكن")و(المسلمينأفاضلمنهملأنتغضهم"المراد166الأنعام/1

انآتقرةهذاقليك!آمخذوأإنآلزم!ولميرلتؤقاذ!:تعالىقولهوكذلك،حينهفيالغالبلأثة

لم،ا71الشعراء/أ(!قوقىكدبوبانرلتقال!:أيضآومئله،130/الفرقان9(!مفبورا

اضن(ةقذالأقنقومكمنئؤمنىنل"ةلآلؤجإذ!ؤأوجى:تعالىقولهبدليلمنهما!ثريةأراد

لم.04أهود/(مغه"الأقيلءامن!وقآ:وقوله،لم63أهود/

الخاصعنبالعامفعبر،الأكثريةالغالبيةبهالمراد(!قو!كدبوبان!قالرلث:فقوله

كذبوني.أكثرهمأوقوميغالبيةإنربيا:يقولأنمنوأبلغوأخفأوجزلأئه

متنوعة:عباراتضمنالمعانيمنمجموعةبهامرادآ()أوللفظة:عشرالحادياللون

معنىبهاومرادأغيرهاإلىمضافةمواضععدةفيالكريمالقرآنفيواردةاللفظةهذه

المطلقة:بصورتهالعاممعناهاوليسمخصوصآ

(1)

(2)

(3)

.586ص،الجلالينري!فتومثله،61/348القرآن!لأحكامالجامع

.2،و/2القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.(2)رقمالها!انظر
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قولهفيوردتوقد،(الكتابأهلمنبهكافبر)أؤلبهامرادأبه(كانر)أؤلعبارة-أ

الخطاب،141/البقرةا(بهءآؤذكايفيتكؤلهؤأولامعكتملمامملآقاأنزئتبحآاموأوة!:لىتعا

ترتتإذ،قريشكقازذلكإلىشتقفمبل،بالقرآنكقزمنأولليسواوهملليهود،الآيةفي

بهكافيرأؤذتكونواولا:يعني!هوبهءآؤذكأيفيتكودؤأمالوؤلا:بقولهالمراذلكن،طفراييهمبينآياته

أولاالكفرعنالنهيالكلاممن"والمقصود(1)اذهمثلفيإليهممنظورهمإذالكتابأهلمن

مجازأ.الخاصبهيرادالعاممنفالآية،(2)"أغلظفيهالتقذملأنبالذكرالأولو.خع!وآخرأ،

تعالى:قولهفيوردتوقدأخلمس(،من)أولبهامرادأأسقتم(من)أولعبارة-ب

منأي:أخلصمن"أول:معناه411الأنعام/1(آشذققآؤذآ!وئآنأيرتاتيقتم،

لماوأوكدأبلغبهوالتعبير،المطلقالمعنىوليسالخاصالمعنىهذافالمراد")ر(وأمتيقومي

.النفوسفيأئبرمنالأولويةفي

المسلمين)أولأومفيه(أهلمنالمسلمين)أولبهامرادأ(المسلمين)أولعبارة-ج

نقل،لم361/الأنعام1(آفشايينآولموآتأأمزتلك!ؤبد:تعالىقولهفيوردتوقد،(الأمةهذهمن

"أولأو:مفيه)4(أهلمنالمسلمينأول-غ!ير-أنهمنهاذلكفيأقوالآالعلماءعنالقرطبي

منفيهلماالعمومبلفظعنهعتزلكنالخاصالمعنىفالمراد:(5)"الأمةهذهمنالمسلمين

واضح.هوكمالاختصارواوالإيجازوالبلاغةالتوكيد

قولهفيوردتوقد،(الأمةهذهمنالمسلمين)أولبهامرادآ(المسلمين)أولعبارة-د

(،)الأمةهذهمنالمسلمينأول:يعني211الزمر/أ(!آلمسيينلا!آكو!آول!ؤأيرت:تعالى

ؤخطقها،،الأصناموخلع،آبائهدينخالفمنأولكانفإنه-"!ية-كان"وكذلك:القرطبيقال

(2)

)ر(

(4)

(6)

.\صه،الجلالينتفيرومثله،1/333القرآنلأحكامالجامع:

.1/334القرآنلأحكامالجامع:

.أ،صه،الجلالينتفسيرومثله،أو6/7القرآنلأحكامالجامع:

.7/551القرآنلأحكامالجامع:

.891ص،الجلالينتفسير:

.860ص،الجلالينري!فتو،51/242القرآنلأحكامالجامع:
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الإيجازلغرضمجازآالخاصبهيرادالعاممنفالآية.(؟)"إليهودعابه،وآمندثهوأسلم

وأبين.وآكدأبلغكونهعنفضلأ،والخفةوالاختصار

:(قوميمنالمؤمنين)أولبهامرادأ(المؤمنين)أولعبارةهـ-

آتمؤضين(آولموآتاإثتفتتتمصئنهصثقالآقاق!ققمآ:تعالىقولهفيوردتوقد

العصر")2(هذافيإسرائيلبنيمنوقيل،قوميمنالمؤمنينأول"فالمراد:،4311/الأعراف1

والإيجازوالبلاغةالتوكيدمنفيهيمابهعتزلكئاإطلاقهعلىالمعنى)أول(بلفظيردولم

ترتقلنقالمإلثأننهرآيىقرلث!قال:قال-لخيهآلمتتلأئم-موسىلأن،لامتثالاإلىوالمسارعة

وخزت!دجثلهلقثمليزئبمافىمخلىققخاترتنىحف!تثؤففىم!اتهآشتقرف!نييل!جتآآنظرإلىؤليهين

يعني،3411/لأعرافاأ(آئمؤضينآولمو9تاإلئفتتتسصفنهعلثلقاآقاققلتآصحعقاموسى

الامتثالفيالمسارعةفمعنى")و(،السابقلوعدكالدنيافيئزىلابأثكالمؤمنينأول"وأنا

في)أول(اللفظمنالمرادهووهذا(المؤمنين)أؤلعبارةباستعمالاتضخقدبذلكوالإيمان

العلم.أهلبعضذكرهماعلى،الآية

:(الآيةظهورعندالمؤمنين)أولبهامرادأ(المؤمنين)أولعبارة-و

!!آلمؤصيخينآؤذآنكعآخالتئآتآقىشاتغفقآقنظقغإتا!:تعالىقولهفيوردتوقد

ظهوربعدأصبحواثمنرعونجانبفيكانواالذينالسحرةلقولحكايةالآية115الشعراء/أ

لأوأو،لآيةاظهورعندأولهم:(آلمؤضفين!آؤذعبارةفمعنى،-مئآلث!لآهيقغ-موسىمعالمعجزة

ظهرماأنرأواأنبعدوهارونموسىبزلمحتالإيمانإلىالمسارعةمعنىففيهزماننا)4(مؤمني

يرادالذيالعاممنفالآية،عندهمكانالذيالسحرقبيلمنليس--غديهآلمثتلأئمموسىيدعلى

والمبالغة.والتوكيدوالإيجازللاختصارمجازآالخاصبه

(1)

(4)

.51/242القرآنلأحكامالجامعيمنظر:

.122ص،الجلالينتفيرومثله،7/9،2القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.2،و/،القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.48صو،الجلالينتفسيرومثله،وو/31القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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:(الفريقينمنألقىمن)أولبهامرادأ(ألقىمن)أولعبارة-ز

561أطه/(!ألمىشقآوذتبهو!آنوإقآئفمىآقإقآتموصى!قالوأ:تعالىقولهفيوردتوقد

لوضوحه،والاختصارالإيجازعلىبييئلكنهواضحوهذا،الفريقينمنألقىمنأؤذ:يعني

.الوزنفيالسورةآياتفواصلبقيةلمجانسته"ألقى"بلفظالآيةتنتهيأنولأجل

قتمإنكأن!اله:تعالىقولهفيالتوحيد(،إلى)المسارعةبهامرادآ(العابدين)أولعبارة-ح

إلىالمسارعة(العابدين)أولبالمرادفإن،118/الزخرفأ(!آلعيدينآولف!ناؤتا*للزخمق

ولكن-كبيرأعلؤأالجاهلونيقولغمااللهتعالى-ولدألهأنفرضعلىالتوحيدأوالعبادة

الإسراعفيوالمبالغةالاستبعادفيالمبالغةالآيةفيفاجتمع،نرضمخزدهوإذيثبتلمهذا

.(1)القولهذامقتضىعنوتنزيههتعالىاللهتوحيدإلى

الكريمالقرآنفيوله:خاضئنوجهينبهامرادآ)المطلقات(لفظةعشر:الثانياللون

ثقثةتتزقض!%بآنف!ي!هنؤآفطققت!:تعالىقولهوهو،النوعهذامنعذةيمكنواحدموضع

لك1دفييرزيتآصلأيخئنؤلهفولنهقؤآلؤيىابأدترئؤينإنكقآزحايمهنيتاللةخققمانن!كي\نققتحلؤلاقروة

.8221/لبقرةا1(ا!نعاآرآدؤأان

:(رجعيأطلاقأالمطلقات)بهاألييذ(المطلقات)لفظةأن:لأولافالوجه

()المطلقاتاللفظةهذاأن:لأولىافالجهة:جهتينمنعمومفيها()المطلقاتلفظةإنإذ

آصؤلهعولهى!:نفسهاالآيةفيتعالىبقولهبالرجعيةالآيةخضقهمتثم(2)والرجعيةالبائنةفيعام

تزاتجع)و(.لاالبائنةلأن(للث1دفيلرزين

(1)

(2)

(3)

.546ص،الجلالينتفميرويخظر،بتصرفعنهالمعنىأخذنافقد،61/911القرآنلأحكامالجامع:ينظر

وما،3/121القرآنلأحكامالجامعفيالمعنىهذاتفصيلوينظر،2/221القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.84ص،الجلالينتفير:وينظر،بعده

.(2)رقمالها!انظر
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الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

:(والحاملوالصغيرة)الآيسةبهاأريذ()المطلقاتلفظةأن:الثانيوالوجه

50و

تعالى:بقولهآخرموضعفيخضهاثموغيرها،بهاالمدخولفيعامأنه:الثانيفالوجه

عذؤمقغقئهقلكتمفماتمسوهنئآنقتلييحنثزطلمموالنأئمؤمخ!تىنكختصإذاءامنؤآآلذيمن!تةتها

بالأشهر،والصغيرةلآيسةفا،والحاملوالصغيرةالآيسة"قخضق.أ4و/الأحزاب1(تغتذوفها

الإيجازفيغايةهوبمعنىجاءتقدالآيةفياللفظةهذهأنفترى.(1)"بالوضعوالحامل

منتحتهايدخلمفانولحكلحكيمإلىالإشارةفيوأخفأبلغكونهاعنفضلأوالاختممار

المعاني.

:()الحائلبهامرادأ()الأزواجلفظة:عشرالثالثاللون

!ؤآلدين:تعالىقولهوهوالنوعهذامنعدهيمكنواحدموضعالكريمالقرآنفيوله

غقئكاقلآخناخ\خقفقتقفنقإداآلئهلوغثترا\زلغةنهي!فنآبتتربضتهنآزؤخاؤتذزونيحنكئمئحؤقؤ!

والحائل()الحاملفي"عام(!آؤؤجا:فقوله.لم432/البقرةأ(بأفغوفيآنف!ي!هنيقفعفنميما

خمهن(يضحقنآنآ!هنألاخمالي!ؤأؤلت:تعالىقولهفيبالحوائلالآيةخقحضتثم

.(2)"أ4/الطلاقأ

تخضيضاجرىوقد)الحوائل(،وهوالخاصبهيرادعاماللفظةهذهفيفالمعنى

مطلقالب-مجذيهنانقضاءأجلهن(الأحمال)أولاتأناتضخإذالطلاقآيةفي)الحوائل(ب

.(و)حملهنيضعنأن-عنهنمتوفنأو

يمكنواحدموضعوله،(الأجنبيات)النساءبهامرادأ)النساء(لفظةعشر:الرابعاللون

31النساء/أآلتسلى!يحنلكم!قآنكلىأتاظاب:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيالنوعهذامنعذة

قولهفيبالأجنبياتالآيةخضقحتئم(والأجنبياتالمحارم)ذواتفيعام)النساء(فلفظة

(1)

(2)

(3)

وأشار،3/121القرآنلأحكامالجامعفيالمعنىتفميلوينظر،2/223القرآنعلومفيالبرهانينظر:

إليه.48ص،الجلالينتفسيرفيالسيوطي

.15ص،الجلالينتفشرومثله،2/322القرآنعلومفيالبرهانيظر:

.74؟ص،الجلالينوتفسير،81/651القرآنلأحكامالجامعينظر:
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لاخآوتماتوحلكلوعضنكئموآخؤت!تموتتاتكغأ!بئمئ!قغقتلحين!:تعالى

لهنم!آلمححثمؤأضهتآلزضتهعؤشنىؤآخؤت!مآزضحغخكئمآلتئوأ!هئ!مالأخ!توتتات

دطترتيهولهؤأقئممإنبهندطترآلئئتن!مآيكليمنمحبور!مفيآلنئؤربخس!م

تخمثوأوآنآضلصحممنآلذين\بئآتعموخنبلفئهتتعخفلآلجنهاحبالنئ

آلتسلىينوآنئخصتمث!!زحيماغفوراكألتآدئةإتسمثصقذمالألأختهكقإآتئن

غتر!نتجتغوأسآفؤيحمآنمئ!لدؤزآقاليهمؤأجلغليهتمدتؤ1يهتمبإد!ستمقثكثماإلأ

برلرضهمثتصييماغثئكثمولاجنهاحهـريضحةأجورهمنئثآتوالنبرءيحئهنآشتئتغمفمامتتنعجين

لى:تعاقوله":لقرطبيالقا.لم32،42النساء/ا(1)(!عييماخكيماآدثةكأ!إنآئفريضمةتغدين

منالمحرماتلأننكاحهايجوزمنبذكرفاكتفىلكمحلمامعناهآليتنت!!،يمن!كم!تاطاب

.(يلا"ريثكالنساء

علىيشتملبالعامالتعبيرأنعنفضلأ،بالأجنبياتالآيةلتخصيصآخروجهفهذا

وأخ!.أبلغوكوناوالاختصارالإيجاز

فيواحدموضعوله،(المتقين)خقةبهمرادآ)الخفة(لفظةعشر:الخاصاللون

أنفقوأةاقوأآلديمتيآيقا!:تعالىقوله،الخاصبهيرادالذيالعاممنوهوالعزيز،الكتاب

الزركشي:قالط،5412/البقرةأ(ؤلاشتقعة!خؤلاييوبيعلأتؤميآيقآنقئليمينززقمبهممخا

تغضهزلتغفىنن!ضؤيآلأخلأ4!:تعالىبقولهخقحضت،عامة(254/البقرة)آيةفي"الخقة

.716/الزخرفأ(3)"!ه!!آلمئقينأل(ؤدع

موضعولها-خييه-(،محمدالنبي)شفاعةبهامرادأ()الشفاعةلفظة:عشرالسادساللون

قوله"وكذلك:الزركشيقال،السابقالمثالفيالواردةالبقرةسورةمن254آية/هوواحد

.(4)"-رر!"-محمدالنبيشفاعةبهايراد(!ؤلاثتقعة

(2)

.22و/2القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.5/51القرآنلأحكامالجامع

.(1)رقمالهاث!انظر

.(1)رقم!لهااانظر
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الفغفمالجارحفمفييموتالذي)الصيدبهامرادأ()القيتةلفظةعثر:السابعاللون

:(عليهتعالىاللهاسموذيمزأريي!لإذاالسهموضيد

فالأولآخر،موضعفيخقحصت!ثمالعمومبلفظالعزيزالكتابفيمواضعثلاثةوله

،1511/النحل،3،1/البقرةأ(ؤآلذتمآلمئتةم!ئغخرتمم!إتضا:تعالىقوله:والثاني

فيعامالثلاثالآيات"في()الميتةفلفظة13/المائدةأ(وآلرمآتختضةغقتكم!حتنقت:والثالث

الصيدفأباح14/المائدةأ(غفتكتمأضشكنكآ!قكلوأ:تعالىبقولهمخفص!لكتهالميتاتجميع

ممافهو(2)"عليهاللهاسمؤذيمزأزليملإذاالسهم"صيدو:(؟)"المعلمالجارحقيمفييموتالذي

كتيدثكتم!أجل:تعالىبقولهمخصصالثلاثالآياتعمومأنأيضأالعلماءوذكر،أكلهأبيح

()و(.قيتةكانتن)وإ:تقديرة،أو6/المائدةأ!ويلشمئازؤلكتم،شتعاآلخيروطعامه

تعالى:قولههيمواضعثلاثةفي،(المسفوح)الدمبهامرادأ()الدملفظة:عشرالثامناللون

غقتكغ!حتنتمت:وقوله،5111/النحل،3،1/البقرةأ(ؤآلذتمآتمئتةغقت!مخرتمإشا!يه

أجل!:تعالىبقولهخقحضعامالثلاثالآياتفي()الدمفلفظة13/المائدةأ!ووآلدمآتضيمة

فعائم(الدم)وأفا":لقرطبيالوقا،أو6/لمائدةاأ(4)(وللمتهميازؤلكتمقنعاوآلخيروطعامهصتيدلكغ

فخرج4511/الأنعامأ(ض!فوحاآؤدصماليهولتميتةآن!،لأ:تعالىبقولهؤخضحص!أيضأ

-المائدةسورةفي-المطلقالمعنىالعلماءحملفقد،(5)والطحالالكبد(!ض!فوحا:بقوله

العاممنفالآيات.(،)"المسفوحبهيرادالآياتفيالمذكورفالدم،الأنعامسورةفيالمقيدعلى

والاختصار.الإيجازلغرضالعامبلفظعنهوعبرمجازأ،الخاصبهيرادالذي

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

.2/223القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.141ص،الجلالينتفسيرينظر:

.(1)رقمالهاث!انظر

.(1)رقمالهامشانظر

الجلالينتفسيروينظربعدها،وما7/421وبعدها،وما2/222القرآنلأحكامالجامعفيذلكتفصيلينظر

194.

.2/222القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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الخرو)البالغالبكر(،الخزة)البالغةبهمامرادأ(والزاني)الزانيةلفظتا:عشرالتاسعاللون

كألهثجدكلوآلرأنىقآلجدوأآل!إتة!:تعالىقولهالخاض!بهيرادالذيالعامومن:لعلماءقالطالبكر(،

نيةلزاا)فلفظتا".21لنور/ا1!وثيؤئرؤآلتوبآتؤقنونإربهغلتهديزآزآقهيرفيبهماتآخذءتجذؤؤلامأثة!ا

.(؟)"أخرىجهةمنوالأرقاءالأحراروفي،جهةمنوالعرابالمحصنينفيعام(والزاني

الزانيةوكذلكالبكير،البالغالحزالزانيخذهذا،جلدةمئة:تعالى"قوله:القرطبيقال

المملوكاتوأقا-ذلكفيالخلافعلىعامتغريبةت!لابوثبت-الحز؟البكيرالبالغة

آئمحصسررعلمايضفقغتئهنلهقعشؤآتين!قان:تعالىلقولهجلدةخمسونفالواجب

منالمخجنوأفامعناها،فيالعبدثمالأقه،فيوهذا125النساء/أ(آلعذا+مئ

.(2)"يزتجمئمجلد؟مئةيخقد:يقولمنالعلماءومنالجلد،دونالرجمفعليهالأحرار

التفسير:أهلخذدةماوفقعلى(معينة)أرضأبهامرادآ()الأرضلفظة:العشروناللون

تحديدوهو،الخاصالمعنىمنهوالمرادعدةمواضعفيالكريمالقرآنفياللفظهذاورد

لها.المطلقالمعنىإرادةوعدممعينةأرض

!وضاقتت:تعالىقولههوواحدموضعوله(حنين)واديبهامرادأ)أرض(لفظة-أ

وهوالقالفيهاجرىالتيالأرضبهاالمراد125/التوبةأ(رححتبماعثت!مآلازنمى

منبهماعلى-عليههمالذيالبرعليهمضاق:يعني،-والطائفمكةبين-حنينوادي

لااللهبنصرتكونإثماالغلبةأن-سبحانه-اللهتيق)"(فقدالخوفمنتجقهمماي!يمذ؟-عا!ئا

فيالهزيمةمنكانمافكانالكلمةهذهإلىقويملوالهفهعناليومنغقستلن:لقولهم،بالكثرة

.(4)-ه!-المرسلينسيدببركةللمسلمينالظفرفكانتراجعواأنإلىالابتداء

المبالغةمنالعامفييضاالخاصعنبهوعتزمجازأالخاصبهأريدعامفاللفظ

(1)

(3)

.462ص،الجلالينتفسيرومئله،51و/21القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.(1)تمرالها!انظر

.125ص،الجلالينتفميرومثله،551/،القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.(3)رقمالها!انظر
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.القتالفيهاجرىالتيالأرضعليهموضاقت:يقالأنمنوالإيجازوالاخصار

5؟3

تعالى:قولههوواحدموضعولهالكفار(،)أرضبهامرادأ()الأرضلفظة-ب

اللهصلواتعليهم-للرسلالخطاب،411/إبراهيما(تغلاهتم!تآلأزضقؤلشتحنئيهم!

الرسلهؤلاءيسكن-قدرتهتجفت-اللهأنعلىتأكيدوفيه،ومكانزمانكلفي-وسلامه

فيهلماالخاصعنبالعاموعبرمجازأخاعقوالمعنىعامفاللفظالكفار،أرضائتغهمومن

والتوكيد.المبالغةمن

تعالى:قوله:أولهما،موضعانوله،(الجنة)أرضبهامرادأ()الأرضلفظة-ج

(!آلضلحو%ئ2مجصاترثهاآلأزضىآتألذكيىبغل!ينألربورفياغ!ت!!ؤثقذ

ينىنتؤآآلأرضنؤآورشاوغدهصحدقنآآلئبىيتهآلخخدؤقالوأ!اله:وقوله،0511الأنبياء/أ

.174الزمر/أ(قثمدحتثآتخة

والتوكيد.للمبالغةالخاصعنبالعامفعبر(؟)الجنةأرضفالمراد

وأولها:تباعأ،ندرجهاعديدةمواضعولهمصر(،)أرضبهامرادأ()الأرضلفظة-د

يلإبتزلتفيسبغدمنؤققنا!جميعاضعهوومنفآغرقتةألازضفني!تمتعقهمآنفآراد!:تعالىقوله

.301،4011لإسراء/اا!و!علفيفابكوختالأخرؤأوغدخاقإذالأزض!آ1شكضوأ

بلفظوعبر(2)رصمأرضوهوخاض!بهوالمراد-عام-الموضعينفي-الأرضفلفظ

يخيرقيأنأرادفرعونأنبمعنىت!تفرهمأنأرادفرعونلأن،الآيتينفيالمبالغةلإرادةالعموم

قولهوكذلكالمبالغةلغرضمطلقأهكذا،!وآلازضىفنهاله:فقالمصرأرضمنوقومهموسى

.(ألارضىأشكغوأ!:تعالى

!ه!آلأرضيىفيآلكبزتإةلكئاؤتكونابآءناةغلشهوجذناتايتقفتناآجصتناقالوا!:تعالىقولهومثله

فالمراد:.أ38/أيونس!وآلمتيىيينلمنؤإتبماآلأزفيفيتعاليرغؤلتن)ؤ!:وقوله،8،1/أيونس

(1)

(2)

الموضعين.في3،716كاهص،الجلالينوتفسير،11/349،51/782القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.583ص،الجلالينتفسيرومثله،01/383القرآنلأحكامالجامعينظر:
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ومثله،المبالغةلإرادةالعمومبلفظالخاصالمعنىعتزوإثماالموضعينفي(؟)رصمأرض

1تجتنى!تال:وقوله،12،156أيوسف/(فىآلازمجيىييوشفمتهتآ!و!ذلك:تعالىقوله

غتزلكن،(2)رصمأرضفالمراد:،155أيوسف/غيير!(خفينماآلأزمج!إتيغنرخرآبنن

شيصعا(آقالاوجثلآلأزنيفيغلآانفرغؤئ!:تعالىقولهومثله،للمبالغةالعمومبلفظعنه

يجعللملأنه(اع!مشآقتها!ؤجثل:تعالىقولهبدليل،(ر)رصمأرضفالمراد،14/القصصأ

آلذيئغلتمنآنؤنرلد!:وقولهفقطمصرأرضفيقغلماقغلواتماشيعآالأرضأهلكل

يخرغؤتونيىىآلأزضينيقئمؤئمكق!آئؤرثينوتخع!أيخهيروتجعضآلازضقفآشتضععفوأ

مصرأرضفالمراد:،5،16/القصصأ(!تخذكف!انوأقاؤبخؤدمممامجتهمؤقنن

بنوهمالأرضفيلهمئقكنأن-لحازكؤتغانم-اللهأرادوالذينعنهمالمخبرلأن(4)والشام

وةؤآئتكتزهؤؤج!ولي!:تعالىقولهومثله،للمبالغةمجازآالخاصعنبالعامعتزلكنإسرائيل

نأيمكنلااستكبارهملأن(5)رصمأرضفالمراد،13و/القصصأ(بغترآلحيئآلأزعىف

بلفظعئزوقدنرعون،سلطانتحتالذيالبلدعلىمقتضرهو!ائماجميعهاالأرضتعتم

المبالغة.لأجلالخاصعنالعام

.()المثنىبهمرادأ)المفرد(بإطلاقالتجوز:عشرةالثالئةالعلاقة

كاناسواة-مفزذيننالصفةأولاسمايردأنهو-هنا-بالمفردالمقصود:تعريفهاأولأ:

والمفردةالمفردضمير)المفرد(:بالمقصودوكذلك،المثنىبهمامرادأمؤتثينن-أمفذكرينن

أيضأ.المثتىبهمامرادآ،المتضيين

تباعأ:ندرجهاألوانخمسةالقرآنفيالعلاقةلهذهأمثلتها:ئانيأ:

(1)

(2)

(4)

(5)

ينظر

ينظر

يظر

انظر

ينظر

.528،628ص،الجلالينوتفسير،36،/8القرآنلأحكامالجامع:

.113،713ص،الجلالينوتفسير،9/312القرآنلأحكامالجامع:

.115ص،الجلالينوتفير،24و،31/248القرآنلأحكامالجامع:

.(3)رقملهامث!ا

.615ص،لجلاليناتفسير:
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)ينفقونهما(،فثتاها:بهمرادآ)ينفقونها(الفعلفيالغائبةالمفردةضمير:الأولاللون

له!سرهمأدتولم!بيليولآينمقونهانيؤألف!حةآلذه!بيكيزوق!!وآلذيئ:تعالىقولهفي

الأغلبالأئهابالإنفاقالفضةخصن!بلينفقونهما،:يقلفلم،134/التوبةأ(آلمحيرسذاب

فالأصل،111الجمعة/أ(أنفقحوأ،لتهاأؤقؤامجرةرآؤأوإذا!:تعالىقولهومثلهوالأعتم()؟(

اللهوالي(دونمطلوبهم"لأنهاالتجارةإلىالانفضاضبنسبةتجوزلكئهإليهماانفضوا:يقالأن

علىالمذكورلدلالةوالاختصارالإيجازعلىمبنيالتعبيرلأنأو)و(والأهمالأفضللأنهاأو

.(4)"المحذوف

قولهفي)يرضوهما(،فئثاةبهمرادأ()يرضوهالفعلفيالغائبالمفردضمير:الثانياللون

(!!الهؤامؤيجينإنآنيرضعوةآحفةؤرسمولهؤألتتماليرضحو!ثمتكئمبألتهعلفوئ!:لىتعا

:الزمخشريقالالرضاءين")5(لتلازمأفردلكنيرضوهماأن"أحق:معناه162التوبة/أ

مرضيحكمفيفكانا،رسولهورضااللهرضابينتفاوتلالاثاالضميروخذ"!ائما

العدولونكتة)يرضوهما(:يقالأنالظاهر"وكانالمنار:تفسيرصاحبوقال،(،)"دحاو

،-تعالى-إرضائهعين-رسولهإئهحيثمن-رسولهإرضاءبأنالإعلام()يرضوهإلىعنه

لما)يرضوهما(قالولوالإيجازفيالقرآنبلاغةمنوهذا،أرسلهمااتباعفيلهإرضاءلائا

.(،)"المعنىهذاأفاد

في)فتشقيان(،مثثاةبهمرادأ()فتشقىالفعلفيالمخاطبالمفردضمير:الثالثاللون

من،لشقاءبا-غقيهآلشلأئم-آدمأفرد"،7111/طهأ(قتشتقحآئحتؤمنمخرتجتيئ!قلآ:لىتعاقوله

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(،)

.1/373القرآنلأحكامالجامعينظر:

.،63ص،الجلالينتفسير:ينظر

.(1)رتمالهامقانظر

.81/111القرآنلأحكامالجامعينظر:

.3/711الإتقان:ينظر

.2/991الكاف

.01/325المنارتفير
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تعالى--اللهلأنبالشقاءأفردهإتماوقيل،الكلامفيوالمقصودأولأالمخاطبكانحيث

داروليستشقاءدارالدنياالدازفإن!الا،(1)"الرجالحيزفيالدنيامعيشةفيالشقاءجعل

شقاء.يغذ-ذاتهبحذالجنةمنالخروجأنعنففلأدائمةغيرفيهاالسعادةلأنسعادة

مثالوله،(وهارون)موسىبهمرادأ)موسى(الاسملفظبإطلاقالتجوز:الرابعاللون

فردأ"لكتهوهارونموسىيا:أي914أطه/زلكضاشوئتى!(قاذفمن!:تعالىقولههوواحد

.(2)"اهبوالمكلفالرسالةصاحبلأتهبالنداء،-غقئهألشلأئم-موسى

ثلاثةولهفثتاها،بهامرادأ(المفردةالصفاتمنعفة)لفظةإطلاق:الخاصاللون

مواضع:

وجعقتها!:تعالىقولهفي)آيتين(مئناهابهامرادأ)آية(المفردةالصفةلفظةإطلاق-أ

:الكلاممعنىلأنآيتينيقل"لم:القرطبيقالوأ،1الأنبياء/1(!لقفلصبوآتضهآءاية

")ر(.للعالمينآيةوقصتهماوأمرهماشأنهماوجعلنا

تعالى:قولهفي)رسولان(مثتاهامرادأ)رسول(المفردةالصفةلفظةإطلاق-ب

رسالة،بمعنى()رسولفلفظة،611الشعراء/أ(!آلفلمينزلهتزسمولمإتاققولأيرغؤلتقأتا!!

واحد،فرعونإلىبإبلاغهكققاالذيالأمرلأنأو(4)"العالمينزترسالةذووإتا"والتقدير:

هوبالرسالةالمكقفلأنأو،عندهمستعبدينإبقائهموعدممعهمإسرائيلبنيإطلاقوهو

هذان:تقولأنالعربكلامفي"ويجوز:لهمؤازرأفكانأخوهوأما--غقيهألشلآئمموسى

وأخصرأيضآالجمعمنوأخ!التثنيةمنأخ!الإفرادلأن(5)"رسوليوهؤلاءرسولي

واحدآ.والجماعةالاثنانبهيكقفالذيالأمركانإذاوبخاصةوأوجز،

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.2/240القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.(1)رقمالهامثرانظر

.11/338القرآنلأحكامالجامعينظر:

.1/93والقرآنلأحكامالجامعينظر:

.31/94القرآنلأحكامالجامعينظر:
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!غين:تعالىقولهفي()قعيدانمثناهابهاأمرا)قعيد(المفردةالصفةلفظةإطلاق-ج

وأوجزأخفالمفردبصيغةالتعبيرلأن،قعيدانيقل"ولم711أق/ؤيخآثخاليقيهد!(أتيايق

الشمالوعناليمينعنأوقعيد،الشمالوعنقعيداليمينعن:يقالأنمنوأخصروأبلغ

الئانيلدلالةاختصارآالأول)قعيد(فحذف(؟)"بالإنسانالموكلانالملكان"وهما،قعيدان

"الي(.عليه

بهامرادآ)المفرد(علىالدالةاللفظةبإطلاقالتجوز:عشرةالرابعةالعلاقة

)الجمع(.

الجمع.بهاالمرادلكنالكريمالقرآنفيالمفردةاللفظةتطلقأنهيتعريفها:أولآ:

الأمثلةهذهوندرجمنهاعددذكروتكررمتنوعةأمثلةالكريمالقرآنفيولهاأمثلتها::ثانيأ

التجوز.منالنوعهذافيهاحصلالتيالألوانمنوردماوفقوعلىتباعآ

المفردللمؤنثوصفوهو)ذوات(،الاناثجمعبهامرادأ)ذات(لفظة:الأولاللون

قولهأولهما:-مجازأ-الإناثلجمعوصفأالكريمالقرآنفيموضعينفيجاءوقدحقيقة

ذاتؤآلضلفبهقة!فيها:وقوله،160/النملأ(تجقعةصصذاحدإبقبهء!قآئتتما:تعالى

الحدائقمنواحدةكلأنلإفادةالموضعينفيذواتيقلولم،111/الرحمنأآلأكضار!(

آكدلأنه،أكمامذاتبكونهاموصوفةالنخلمنواحدةكلوأنبهجةذاتبكونهاموصوفة

وأبلغ.وأخفأوجزأثاعنفضلآوأقوى

المفردللمؤنثصفةوهو،()مطهراتالإناثجمعبهامرادأ()مطهرةلفظة:الثانياللون

أولهما:مجازأ،الإناثلجمعوصفأالكريمالقرآنفيمواضعخمسةفيجاءوقد،حقيقة

يبهآ!قثم:وقوله،511/عمرانآلأ(آدتهتفؤرضمودت!وآزوحورضطهر:تعالىتوله

صؤقكرقزييف!،ةرجتشآةفق!:وقوله،15،النساء/1(نملي!!ظونذغلهخضطقرلهرآ؟ؤج

.21/لبينةا1ضالقرة!(ضفاتئلوأدئهآينزم!و*ل!:وقوله،411-21/عبسأ(!مطققئمضفؤغز

(1)

(2)

.86،ص،الجلالينتفسير:ينظر

.1/51،القرآنلأحكامالجامعينظر:
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كلأنلتأكيدأفردتلكنها)مطهرات()1(:يقالأنوالأصلالإفرادبصيغة)مطهرة(لفظجاء

بالنسبةوكذلك،الوصفهذاعلىحائزةأومطهرةبكونهاموصوفةالأزواجأولئكمنواحدة

منهتتضحالجمعموضعفيالمفرداستعماللأنوآكد،وأبلغوأوجزأخفولأتا،للمحف

البلاغية.الأغراضهذه

.(والجن)الإنسبينالجمعبهمرادأ)ظهير(لفظة:الئالثاللون

موضعينفي-مجازأ-للجمعوصفأوردلكنهحقيقةالغائبالمذكرللمفردصفةوهو

لاآئقزءافيقذابيثليتأتؤأآنغلىؤآلجناقيدنقآتجتمعبلسئل!:تعالىقولهأولهماالقرآنفي

لكدتغذؤألمنبتحة!:وقوله،818الإسراء/أ(!*نماليرالتغصيمت!ضغتؤتؤكأئبيثيهءتأتونه

يأبالمفردالتشبيهعلىالإسراءآيةفي)البعف(لفظةلحملوذلك،14/التحريمأظهبز(

الرجلمظاهرة،الجنوكذلكالواحد،كالرجلفكانتوتعاونتاجتمعتالإنسأفهامأنلو

مفردأ)ظهير(لفظةباستعمالإلاالمعنىهذايتأتىولا،القرآنبمثلالإتياناستطاعالماللرجل

وأوجز.أخفكونهعنفضلأالتأكيدهذاليعطيوردكماهكذا

)الأعداء(.الجمعبهمرادأ)العدو(أو)عدو(لفظة:الرابعاللون

ستةفي-مجازأ-للجمعوصفأوردوقدحقيقةوالمخاطبالمذكرللمفردصفةوهو

فيالمفردبصيغةاللفظةهذهاستعمالإلىأدتالتيوالأسباب،الكريمالقرآنفيموضعأعشر

منأخفالمفردأنوأوضحهاأهمهالعلبلاغيةأغراضيجمعهاومتنوعةكثيرةالجمعموضع

بهذاونكتفي،وأقوىوأفخموأبلغآكدالمواضعهذهمثلفيكونهإلىإضافةوأوجز،الجمع

علىاشتملتالتيالآياتبيانوهذا،الإطالةعدملأجلآيةكلفيالبلاغيالغرضتوضيحعن

.الأسلوبهذا

!فانكالهت:وقوله،613/البقرة9(غدؤلبق!ىآفبطوأتغضكر!ؤقفتا:تعالىقولهوأولها

لبهعيلهبكالهؤأآ!سان:وقوله،أو2/ءلنسااأ(كلقؤمنهؤرقمؤفتخريرمؤمفوالولكئمعلاؤقو!من

!ههلجنوآقيلن!آؤاث!ئطينعهنبئلكلجعتاؤكذنلث!اله:وقوله،1511لنساء/اأ(يحبيتات!عدؤا

.الأخرىالمواضعفيالألفاظبقيةجمعإلىتنبهناومنهالبقرةآيةبخصوص،2/728الإتقانينظر:(1)
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!قاذ:وقوله،412/الأعراف1(غد؟لتغضىبغضحكزأق!الو(قاذ!:وقوله،2111/الأنعام1

وقوله:،112و/الأعراف1(آلأزفيىفيويستتخلفحثممئ!ؤدغيفلثأنزئبهئمغ!مئ

ئفنثوأؤثنآبذاضيىمخرص(لن!ققل:وقوله،لم06/نفاللأا1(وغدؤ!تمألتوغدؤبوءتلو!هرن!

صنيخ(بهءعمللهصلأكئمباثينعدؤيحنلوئا!ت!ولا:وقوله،318/التوبةأ(عدؤامى

،051/الكهفأ(عدؤتكتموهئمدونيمنأؤلمحآءؤذزتخهؤ!آقسضعذوتهء:وقوله،0211/التوبةأ

إلأقيغدؤق!تهتم!:وقوله،3211/طهأ(عدؤ!غعىبغفحكئمجميغاصاآصطاقال!:وقوله

آلمئقينإلأعدؤلمغفىتغضهزنن!ضؤئآلأخلأ4!:وقوله،لم7،الشعراء/أ!هوآلغانين!رت

إلتهمتققو%آوددوعليمتمعدؤىتئجذوألاءانوأآددين!يةتها:وقوله،16،/الزخرفأ(!

ف!ضحم!أعدترتمعلىءافوأألذين!فألذنا:وقوله،11/الممتحنةأ(آلحتئشنجآيممبماوقذكفروأبآتموذؤ

في(العدو)لفظورد،لم4/لمنافقونا1(!وآتقدؤقآخذز!:وقوله،لما4/الصفأ(!نمفيزن

والاختصار،الإيجازلغرض-مجازأ-الجمعبهمرادأالمفرد،بصيغةالسابقةالآياتجميع

وأخ!.وأبلغآكدأناعنفضلأ

.(الرفاقأو)الرفقةالجمعبهمرادأ()رفيقلفظة:الخامساللون

نأوالأعل16والنساء/9(!رفيقا!وخثمصنأؤث!ك:تعالىقولهالنوعهذاومن

منعليهم-سبحانه-اللهأنعمالذينأنعلىتأكيدالمفردبصيغةتجوزلكنهرفقاء)؟(:يقال

اللهيطعلمنرفيقأمنهمواحدكليكونأنيحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيين

ليفقيهمن!حأنليفيدمستقبلالمعنىفيوهوالماضيبصيغة(ن!خ)الفعلوجاءوالرسول

عميغةأنعنفضلآ،الصحبةهذهح!ننفيشكلاوأئةبه،المقطوعحكموفيمؤكدأمر

.وأدقوأفخموأوجزأخ!المفرد

مرحلةفيالإنسانصفةوهو،()الأطفالالجمعبهاأمرا()الطفللفظة:السادساللون

فيوردتوقد،حقيقةوالغائبالمخاطبللمفردتستعمل،عمرهمراحلمنمخصوصة

طفلآ(غرعكئممتث!لا!:تعالىقولهأولهامواضعثلاثةفيالكريمالقرآنفيمجازأالجمعمعنى

،46،،43وص،الجلالينتفميروينظر:النساء،آيةبخصوص،2/234القرآنعلومفيالبرهانينظر:(1)

الجمع.علىالطفلمعنىعلىلحملهالثلاثةالمواضعفي،62،
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وقوله:،131النور/أ(آلهمئاعؤزلهتيقئيظهروألزألذديئآلظفلي!آو:وقوله،51/لحجاأ

(1)الأطفالأو:وكذالأ،طفاأيخرجكمأونخرجكمثم:معناه،61،اغافر/(لهقلأمخيىجكئم!ثم

أخ!ولأئهواختصارآإيجازآالإنرادبصيغةجاءلكنهالنساء،عوراتعلىيظهروالمالذين

عليها.الحكمفيأوالعسرمنالمرحلةأوالحالةهذهتصويرفيوآكدوأبلغ

أنجياء(.أو)أنجية،:الجمعبهامرادأ(ناحمعناها:)تجيئلفظة:السابعاللون

فلفظ180أيوسف/نجصا(مخثصوأمتهآشتثمئوأ!ققخا:تعالىقولهالنوعهذاومن

أنجية)2(:والجمع،منخفضبصوتبالحديثتسارروالذيالشخصهو:والتجيئ،فعيل)نجيا(

يتناجونوانفردواأخذهمنيئسواأنبعدمناجاتهمأنلإفادةالمفردبلفظالجمععنعبزلكنه

وبأفيأباهمسيواجهونوكيفمضهمأخيهمأخذمنلهمحصلماعلىالآخرأحدهمويلوم

فهومنهمواحدكلمنالمناجاةحصولتأكيدأفاد)تجئأ(فلفظة،المرةهذهسيعتذرونعذر

المعنى.علىوأدذوأخ!وأبلغوأوجزآكد

.(السماوية)الكتبأي()الجمعبهامرادأ()الكتابلفظة:الثامناللون

القرآنفي)الكتاب(لفظوردوقدوكتمب،كتسبوالجمعمفردوهو:معروف:الكتاب

ليت!ق!!:تعالىقولهأولهمامجازآ،الجمعبهمرادآالمفردبصيغةمواضعخمسةفيالكريم

ؤآنيهتفؤآلققبه!ةآلأيخيرؤآلؤيربآلتهاتنةتناليزؤليهنؤآلمقيبآلغثنقييتلؤخوقكخئوثوأ!آآلر

.(و)الكتب:يعني،لما،7/البقرةأ(وألييق

تعهمؤآنرلونديىي!مبشتيىليئآقبئنآدته!غثؤجذأقةألاس!!كأ!:تعالىقولهوكذا

نبيكلمعلأن(4)الكتب:معناه،3112/البقرةأ(لهمهآختثفوأآفا!فيمابتنييخكتمبآلخيئآئكنمب

(1)

(2)

(3)

(4)

،46،،439ص،الجلالينتفميروينظر:النساء،آيةبخصوص،2/234القرآنعلومفيالبرهانينظر:

الجمع.علىالطفلمعنىعلىلحملهالثلاثةالمواضعفي،62،

.124/والقرآنلأحكامالجامع:وينظر)نجي(مادة،العربلسانينظر:

.63ص،الجلالينتفسير:ينظر

.44ص،الجلالينتفسير:ينظر
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بموجبه،يحكمكتابمنهمواحدلكلبل،الكلمعأزلي!لواحدأكتابأيكنولم،كتابمرسل

:معناه،11وأ/عمرانآلأبآتكئبتمهء(وتؤمنون!يحتونهت!ؤلايجتونكغ:تعالىقولهومثله

آلتا!مىلتقومآتكصتصؤآلميزات!معهص!ؤأنرئا:تعالىقولهوكذا،(؟)اهلكبالكتبتؤمنون

621الحديد/أ!بت!لآوآلتبؤةذزتتهماق!وجعقنا:وقوله،لم52الحديد/أ!وبآتقمتو

منهمنبيكلتخصيصفيوأبلغآكدلكونهالمفرداستعملوقد(2)الموضعينفيالكتب:معناه

.بكتاب

علىالدال)الضميرأو)المثناة(اللفظةبإطلاقالتجوز:عشرةالخامسةالعلاقة

)المفرد(.بهمامرادأ(المثنى

)المفرد(،بهماالمرادلكنالمثنىعلىدالأالضميرأواللفظيردأنهوتعريفها:أولآ:

وأغراضفوائدولهامتنوعةألوانألهأنلاإالسابقبالنوعقيسماإذاقليلالكريمالقرآنفيوهو

.غيرهعنمنهالودخكلبهايختصئ!بلاغية

الكريم:القرآنفيأمثلتها:ثانيأ

فيأحدهما(،)منالمفردبهمرادأ)منهما(فيللغائبالتثنيةضميرإطلاق:الأولاللون

أحدهما)3(منيخرجوإنمالم،22الرحمن/أ(!2ألفؤلؤؤآئمرجاتيحتهتا!!رج:تعالىقوله

كاللقاحالعذبفيكونيلتقيانقدوالملحالعذب"إن:وقيل،(4)"العذبدونالملح"وهو

لاإنه:قيلولذلك،الأنثىولدته!ان،والأنثىالذكرإلىالولدينسبكماإليهما،فنسب،للملح

.(؟)"والملحالعذبفيهيلتقيموضعمنإلااللؤلؤيخرج

قالولذلكالواحد،!ارادةالتثنيةبصيغةالتجوزفيالنكتةهي-أعلموالله-وهذه

(2)

(3)

(5)

.78ص،الجلالينتفسير:ينظر

.،86ص،الجلالينتفسير:ينظر

.3/3القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.3/711لإتقانا:ينظر

.9/163القرآنلأحكامالجامعةينظر
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وصاراالتقتالماقلت:،الملحمنيخرجانوانمامنهما؟قال:لمقلت"فإن:الزمخشري

منيخرجانولاالبحر،منيخرجان:قالكمامنهما،يخرجان:يقالأنجازالواحدكالشيء

ورجح.(1)"والعذبالملحملتقىمنإلايخرجانلا:وقيل...بعضهمنولكنالبحرجميع

قوله"ونظيره:فقالالموضعلهذانظيرآالزركشيوأورد،(2)الأولالرأيالانتصافصاحب

تخرجواتما،211أفاطر/(اهنو!تبقتطيةولهتمتتخيرصنطيلالخماتآ!لون!ؤيمنكؤ:تعالى

.(3)"الملحمنالحلية

كانالنسيانلأنأحدهما()منالمفردبهمرادأ)تيتا(الفعلفيالتثنيةضمير:الثانياللون

تعالى:قولهفيحقيقةلأحدهما)4(وهواثنينإلىالفعلينسبأن:النوعهذاومنأحدهما،من

:قاللأنهأحدهمامنالنسيانوكان،161الكهف/أ(امهتوحاي!يملاخهيتتتقغامخخعفتغا!

سكوتهوإليهماالنسيانبإضافةالتجوزفيوالنكتة،163الكهف/أ(دتيميمتآطوت!قإيئ

.(5)-يوشع-الناسيصاحبهعن-غقيهآلمئلآئم-موسى

أحدهما()من:أيالمفردبهمرادآو)عليهما()ئقيما(الفعلفيالتثنيةضمير:الثالثاللون

قلآنجاحآلئرخدودآلأئعيماخقتم!قإق:تعالىقولهفي،(الشرعحدوديقيملاأنأحدهمامن)يخيفت

،(6)"أغطىماأخذلانةالزوجعلى"فالجناح:الزركشيقال،9212/البقرةأ(درةيخمايختماآفتذت

علىيجتمعاأنالشرطوليسالفديةجازتذلكأخلإهمامنيخي!"فان:المعنىأنأيضأونقل

.(7)"الإقامةعدم

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

الم(

.4/45الكشاف

الكثاف.ها!من،5/45،46الكشافمنالانتصاف:ينظر

ذلك.مثلالسيوطيأوردفقد،11،/3والإتقان،3/3القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

هذافارسابنأوردفقد،11،811،/3لإتقانوا،3/4القرآنعلومفيوالبرهان،12،ص،الصاحبي:ينظر

والسيوطي.الزركيوتابعهالنوع

.3/811والإتقان،3/4القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.النوعهذافي11،811،/3والإتقان،3/4القرآنعلومفيوالبرهان،12،ص،الصاحبيينظر:

.(5)رقمالها!انظر
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)أحدهما(.بهمرادأ)تجغلا(الفعلفيالتثنيةضمير:الرابعاللون

"وهووحواء،آدمإلىالفعلنسبلماو5/الأعراف1(شزخللى!جعلآ:تعالىقوله

)عبدبالولدتسميةفيقولهمنالشيطانبهأوحىمالاتباعهاوذلك(؟)"القولينأحدعلىلحواء

فيوالنكتة،(2)وأمرهالشيطانوحيمنذلكفكان،فعاشفسمتهيعيشأنلأجل(الحارث

التسمية.رفضهوعدم-ألتثتلآئمغليه-آدمموافقةهيإليهماالفعلبنسبةالتجوز

المفرد.بهمرادأ)ألقيا(الفعلفيالتثنيةضمير:الخامساللون

!العتا:تعالىقولهومنهالاثنينوأمرخطاببصيغةأمرهأوالواحدخطابالنوعهذاومن

فيتبريرهيجدالاثنينخطابالمفردخطابفيوالتجوز412اق/غنيد!(فيتجقتميؤ!قابى

للواحدخطابأيكونأن"يجوز:الآيةفيالخطابأنالزمخشريذكرفقدكلامهافيالعربعادة

قيل:كأنهلاتحادهماالفعلتثنيةمنزلةنزلتالفاعلتثنيةإنالمبرد:قول:أحدهما:وجهينعلى

نأألسنتهمعلىفكثر،اثنانمنهمالرجليرافقماأكثرالعربإنوالثانيللتأكيد،ألق()ألق

وقيل:")و(،الاثنينخطابالواحدخاطبواحتىو)أسعدا(و)قفا((و)صاحبي()خليلي:يقولوا

.(4)(رانلاخازن)مالكالمراد:

إحدى)منالمفردبهمرادأ)القريتين(المثنىعلىالدالاللفظإطلاق:السادساللون

/الزخرفأ(!عظيمآتققتتكقيمنرجليغكانلقؤ1فذانقذتؤلاوقالؤا!:لىتعاقولهفي،(القريتين

إحدىمنرجلتقدير:علىالمعنىدلمنهمايكونأنيقتضياللفظظاهرإن"إذ،131

.(،)حداهنإفييعني611/أنوح(نوراآئقترييهت!ؤتجغل:لىتعاقوله:ومثله.(5)"لقريتينا

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

.3/201القرآنعلومفيوالإتقان،1،/3،القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.3/011القرآنعلومفيالإتقان،3/611القرآنعلومفيالبرهانيظر:

الزمخضري،أوردهمامفمون3/4القرآنعلومفيالرهانفيالزركينقلوتد،4/10الكتاب:ينظر

.،3/8القرآنمعاني:فيالفراءعندالعربكلامفيللآيةالتعيلهذامثلوينظر

.23و/2البرهانومثله،562ص،المثوقالفوائد:ينظر

.3/3القرآنعلومفيالبرهانينظر:

.4/71والإتقان،4/21القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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بهامرادأالفثنىعلىالدائةاللفظةبإطلاقالتجوز:عشرةالسادسةالعلاقة

)الجمع(.

عزيز.نولحوهو،الجمعبهامرادأ()المثناةاللفظةتردأنهي:تعريفها-؟

المثناةاللفظة:هومنهماالأولفاللون،لونانالكريمالقرآنفيولها:وأمثلتهاألوانها-2

تباعأ:ندرجهامواضعستةفيالكريمالقرآنفيوردوقد،()الجمعبهامرادأ

تعالى:قولهفمنه،(متعددة)كزاتبهاوالمراد)كزتين(لفظةإطلاق:الأولفالموضع

قلت"فإن:الزمخشريقال،كراتالبصرارجعثم:معناه،14/الملكأ(آزججآلقتركرنائز!!ختم

بكئرة،التكرير:التثنيةمعنىقلت:!؟اثنينكرتينبرجعهحسيرأخاسئأالبصرينقلبكيف

نأالتجوزفيفالنكتة.(؟)"ضعبأثرفيبعضهاكثيرةإجاباتتريد،وسعديكلبيك:كقولك

وفيهاوأوجزالجمعمنأخفوالتئنية(2)"بالجمعلاإيحسرلاالبصرلأن"الجمعبالتثنيةالمراد

آنفأ.الزمخشريمثلكماالتكرارعلىدليل

:(متعددة)قزاتبهاوالمراد)قزتان(لفظةإطلاق:الثانيوالموضع

قال،النوعهذامنلم22و/البقرةأ(ميتايئآلالقق!:تعالىقولهالعلماء)ر(بعضغذفقد

كرة:أي(آزججآنقحزكرلائب!ثتم:تعالىكقولهالتكريرولكن،التثنيةبالمرتينييرذ"لم:الزمخشري

.(4)"اثنتينكرتينلاكرةبعد

:(المؤمنينمن)جماعتانبهاوالمراد()طائفتانلفظةإطلاق:الثالثوالموضع

نأوهوالشضي!،ب!فظالجماعةعنالإخبارالتجوزمنالنوعبهذايلحقأنيمكنومضا

قولىومنه،(5)"الاشينبلفظعنهماتخبرثموواحدأجماعةأووجماعةجماعةتذكر"العرب

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

المعنى.هذامثلالقرطبيأوردفقد،8/012القرآنلأحكامالجامعوينظر:،4/351الكشاف

.3/811الإتقانومثله،3/8القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

بعضهم.إلىالزركينسبهفقد،3/811والإتقان،3/8القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.3/271القرآنلأحكامالجامعومثله،كار1/6الكشاف

.فارسلابنفالكلام،412ص،الصاحبيينظر:

http://www.al-maktabeh.com



525الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاتات

!فآضلثوأ:قالأو/الحجراتأ(بئعهمآفآصلحوأآقئتلوأآئمؤنينمنممآلهفئافيلهمان!:تعالى

أتهما(!تثتهصآ:قولهفيروعيلكن،الناسمنجماعةوالطائفةالتثنية"بلفظتئتهما(،

.(1)"و/الآية،الحجراتفي(تئنهصآ!قآضلثوألفظوتكزز،التثنيةبلفظعنهمافأخبرجماعتان

قولهفي:(المؤمنينمن)الطائفتانبهاوالمراد)أخؤئكبم(لفظةإطلاق:الرابعوالموضع

هو()أخويكمبفالمقصودلما5/الحجراتأ(أضتيهزتينقاضحلحوأ(خؤةآقؤم!ونتضا9!:تعالى

منواحدكلأنإلىالإشارةفيوآكدوأوجزأخفالتثنيةولفظدكزهماتقذتماللتانالطائفتان

ذلك.فيشكلا،أخالطائفتينأنراد

ومنه:(المتخاصمتان)الطائفتانبهاوالمراد)نريقان(لفظةإطلاق:الخامسوالموضع

(!ئوم!صتخمفرضازقإذاهثمألتةآغ!هوأآيئمحبحاآخاهتمثمودأقستتآالى!فتقذ:لىتعاقوله

عودآ(!!تصجعوئ:قالولهذا،الجمعبهيرادلكن،مثضى(ئيا!يف!فلفظ،145الصمل/أ

الجمع.معنىإلى

المؤمنينمن)الجماعتانبهاوالمراد)خصمان(لفظةإطلاق:السادسوالموضع

:(رلكفاوا

شنثتابطلهتمفطعت!فروأفالذينرئهتمنيآخصصحموأخضمايئ!قذاق!:تعالىقولهومنه

المؤمنون)(!خصمايئبلفظةفالمقصود،11و/الحجأ(!آتحميموسبهمؤقؤقيينيمصحمثتار

)الخصمين(بلفظعنهاعتزالتيالجمعحقيقةإلىنظرأ(آخخصحموأ!:قالولهذاوالكفار()2(

المعنى.علىأدذلأتهمجازآ

تباعأ:ندرجهالفظةوستينخصبرفيوردوقد()الجمعبهمرادآالتثنيةضمير:الثانياللون

.(والأرضون)السمواتبهمرادأففتقناهما()كانتا،فيالتثنيةضمير-2-أ

ففنقنهمآ(زتقا!اتاوآلأزضىآلسنؤتآنآؤلؤتينآلذيمقكقرؤا!:تعالىقولهأيضأومنه

(1)

(2)

.فارسلابنفالكلام،412ص،الصاحبي:ينظر

.442ص،الجلالينتفسير:ينظر
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أخبرلكنالمفرد،بصيغة()الأرضولفظ،الجمعبصيغة()السمواتلفظورد،130الأنبياء/1

والأرضينالسمواتمنكلكان!انلأتهما(ففنقئهمارتقا!!ان!ا:التثنيةبضميرعنهما

التثنيةبلفظالجمععنالتعبيرفيمنحصرةالتجوزفيوالنكتةمتغايرتان)1(،لفظتانفإنهماجمعأ

وأوجز.وأخصرأخ!لائه

أصحابوقزى--غقيهألث!لآئملوطقؤيم)قزىبهمرادأ)وإئهما(فيالتثنيةضمير-3

فالمقصود،لم7والحجر/أيميهزر!(ثإقامصق!إئهخايم!هتم!قآنتقتتا:تعالىقولهومنه،(الأيكة

أعمحابوقرى--غقيهآلمثتلأئملوطقومقرىفيحصلالانتقامأنهو(!ؤإئهخا:بقوله

منالمجموعةعنتختلفالقرىمنمجموعةكللأنالتثنيةإخبارعنهمافأخبر(2)الأيكة

.(3)-غقشهآلهـثتلآئم-شعيبقومهمالأيكةأصحابلأن،التبعيةفيأوالمكانفيالقرى

جميعآ(.والجن)الإنسبهمرادأ(كذبان-)زبممافيالتثنيةضمير-4-5-6

فيبالتثنيةفالمقصود،311/الرحمنأ(!تكدباقزئبهماةال!!فبآقي:تعالىقولهومنه

بلفظعنهماوالتعبيرجميعأ)4(،والجنللإنسخطابأثا(!تكنزبانيوفي!زتبهما(لفظة

جاءتالتيالرحمنسورةفيالشريفةالآياتتناسقفيوأجملوأدقوأوجزأخفالتثنية

فيمرةوثلاثينإحدى!!تكدباقزئبهماال!ةفبآئ!آيةوتكررت.متثابهةواحدنسقعلى

غيرها.أخرىسورةفيذكرهاتيرذولمفقطالرحمنسورة

بهامرادأ)الجمع(علىالدائةاللفظةبإطلاقالتجوز:عشرةالسابعةالعلاقة

.(المفرد)

)المفرد(بهاالمرادلكن()الجمععلىدالةالكريمالقرآنفياللفظةتيرذأنهي:تعريفها

.ألوانستةالكريمالقرآنفيولها

(1)

(2)

)ر(

(4)

التثنية.بلفظالجماعةعنبالإخبارالتجوزعلىشاهدأالآيةهذهأوردفقد،412ص،الصاحبيينظر:

.913ص،الجلالينوتفسير،01/45القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.705ص،الجلالينوتفير،71/851القرآنلأحكامالجامعينظر:

.،50الجلالينوتفسير،1/188،القرآنلأحكامالجامعينظر:
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)شخصأبهمرادأ(المخاطبينأوالغائبينجمع)ضميرباستعمالالتجوزهو:الأولفاللون

الآتي:النحووعلىتباعأندرجها،أنواعئمانيةفيوردوقدواحدأ(معينأ

وليصفحوا(وليغفوا،يؤتوا،،الفضل)أولواالغائبينجمعضميراستعمال:الأولالنوع

يمكزوآلش!عؤآلقضحليأؤلوأؤلآيأتلي!:تعالىقولهفي(-ة!غ!ةللاز-الصديقبكر)أبوبهمرادأ

بهمرادآ212النور/أ(ؤقضحفحؤآوتيغفوأآلتهسصبيليفيوآففجرينىوآلمشكينآتقرقأقلىيؤتوأآن

علىينفقلاأنحلفحين-ةمنس!ةتدآز-الصديقبكرأبيفينزلتالآيةإذالصديقبكرأبو

.(؟)الإفكحديثفياشتراكهبسبب،(بدريمهاجر)مسكين،خالتهابنوهو،مسطح

كما--غقيهآلهـثلآئمآدمبهمرادأ)خلقناهم(الغائبينجمعضميراستعمال:الثانيالنوع

آدموهوأصلهمخلقناأي111الصافات/أ(يحنطايؤلأنيبيم!هاتاخلقنهم:تعالىقولهفي

واحدشخصبهوالمرادالغائبينعلىالدالالجمعضميربإطلاقتحؤزفهنا-(2)-غقئهآلمتتلآئم

.-لمتملآئمآغقيه-مدآهو

)آدم(بهمرادأ(خلقناكم،)خلقكممثلمنالمخاطبينجمعضميراستعمال:الثاكالنوع

لمخلوقفا،21/نعاملأا1(آخلأقضعثرطايزينخققلآلدىفؤ!:لىتعاقولهفي-آلهـثتلأغليه-

عنفرعجميعآالبشرلأنالجمعبضمير(!خققكم:قاللكنه،--غقيهآلمثتلأئمآدمالطينمن

م!تسبالتشيرخفقلأن(طايزين!خققكم:بقولهوتجوز)و(أصلهإلىيضافوالفرعآدم،

تعالى:قولهمثلمجازآالسببإلىبت!ملاخفققأمجي!-لخيهآلمتئلآئمآدم-أبيهمخلقعن

غقيهآلتتتلأئم--(4)مدآوهوأصلهمخلقنا:أي111/الصافاتأ(طيهؤلأنيبيمينخققتهمإتا!

المفرد.علىالجمعضميرب!طلاقفتجوز

الأف!بهذؤأآشحدوالآدملفملبهكزففآصتمصحؤزنبهخثممتخت!ذقلؤ!:تعالىقولهومثله

(1)

(2)

(3)

(4)

،256ص،المشوقوالفوائد،243ص،النزولأسبابومثله،بتصرف466ص،الجلالينتفيرينظر:

.02،/2القرآنلأحكاموالجامع،2/532القرآنعلومفيوالبرهان

.5و5الجلالينتفسيهر:ينظر

.861ص،الجلالينتفسيرومئله،6/783القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.5وصه،الجلالينتفسير:ينظر
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،(؟)"أباكمصورثمأباكم"خلق:تقديرعلى111/الأعراف1!!مآ!ئئجديمىقنائييلزيكن

يعني(متختض!ذقتؤ!:وقيل...؟ريهظفيضؤزناكمثمآدتمخققنا:"المعنى:القرطبيقال

قتلنا:أي،قتلناكم:يقالكما،إليهراجع!ص!ؤزنتيثم!البشر،أبولأثاالجمعبلفظذكر،آدم

.(2)"سيدكم

ترا+(قن!قئكرف!ئاآئبغمئقند!تمكانيآلاس!إنكغتريآتفا!:تعالىقولهومثله

أصلهوالذيأباكم"خلقنا:بهوالمراد،الجمعبصيغة(!خققتحخ:فقولهلم،5الحج/أ

إلىذرييهخفتيوئتةحقيقةترابمنخيقالذيهولأتا-")و(،-غقيهآلمتتلأآدميعنيالبشر

قولهأيضآومئلهعنه،م!ئبخفقهملأنالمفردعلىالجمعبإطلاقالتخؤزبابمنالتراب

فقوله:،021/لروما1(!شت!ثروئتجثسرآثنرإدآثصبترايحنطقكمآنتءاتيه!من!:لىتعا

هوآدملأنالمفردعلىالجمعبلفظتجوز!انما(4)"ترابمنأباكم"خلق:يعني(!!تم

مجازأ.الأصلعلىالفرعوحملترابمنالإنسانخلقفأصلوعليه،الأصل

لم،11أفاطر/(ثز!لمحكزآزؤ!عأئنالفؤمنثتمترابخققكرقنوآطه!:تعالىقولهوكذا

لفظبإطلاقفتجوز(5)"ترابمنأصلكمخلقهذا:علىوالتقدير--غقئهآل!ئتلأ"آدم:يعني

!هو:تعالىقولهومثله،الفرعفيسببهوالذيالأصللاتهالمفردعلى"خققكم"الجمع

أداكم!لق:معناه761أغانر/(لهقلأثمتمسر!كئمغققغيقثمتطقؤينثمترالهبين!حمآللإى

الأصللأثه()آدموهوالمفردعلىبإطلاقه()خلقكمالجمعبلفظوتجوز(6)-غقيهآلشلأ-آدم

.الفرعفيسببهوالذي

موضعوله"يجرر(،)النبيبهمرادآ(الكم()المخاطبينجمعضميراستعمال:الرابعالنوع

المخاطبإذ411هود/9(ألئعبيقيمائزلآنخآتأغقموألكتملمجتتجيموأفإز!ال!:تعالىقولههوواحد

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

.3/3القرآنعلومفيالرهان:

.2هصه،الجلالينوتفير،2/049اللبيبمعني:

.34وص،الجلالينتفيرومثله،21/6القرآنلأحكامالجامع:

.بتصرف635ص،الجلالينتفيرومثله،1،/41القرآنلأحكامالجامع:

.5،5ص،الجلالينتفسيرومثله،41/323القرآنلأحكامالجامع:

.726ص،الجلالينتفسير:

http://www.al-maktabeh.com



925الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

الملوكمخاطبةفيالعربعادةعلىجريآ(1)(-رر!-محمد)النبيالآيةهذهفيالمقصود

التعظيم.إرادة:هيعندهمالتجوزهذامنوالغرض

:(حابسبن)الأقرعبهمرادأ()ينادونكالغائبينجمعضميراستعمال:الخاصالنوع

(!ضوتلاآ!ترهتمآطحرلتيوزقييحنينادوتلثآلدليئان!:تعالىقولهومنه

مدحيإن:القائلوأئه،حابسبنالأقرعهونادىالذي"أنالعلماءروىفقد14/الحجراتأ

الآيةأنترىهنافها،(2)شأنه-جلاللهذاكويلك-"يحو-:النبيفقال-شينذميوإنزين

منهتتكززقنأنإلىوتحذيرأإشارةواحدوهوالجماعةبلفظحابسبنالأترععنأخبرت

فلا")و(يروىكماالجماعةإلىالمناداةنسبتلووحتى،الوصفبهذايوضفالتضزلهتهذامثل

مريحصلأآتتهمئي!ق!:تعالىقولهالنوعهذامنفارسابنوجعل،منهمواحدآالمنادييكونأنبد

عليهليد،حدواوهو(آتمرتئثون!!:لقا531/لنملاأ(!أآتمرشثثونتيزجعبممبهلإتةصفناظرة

ائهجهةمننظر"وفيه:الزركشيقاللم،3،النمل/أ(4)(إليتينأزجغ!:-ئناؤهجل-قوله

.(5)"آدحاويرسلواألا-الملوكمنوبخاصة-جاريةالعادةفإن،رئيسهممخاطبةيحتمل

كما،منهنواحدةبهوالمرادنحو)فيهن(الغائباتجمعضميراستعمال:السادسالنوع

فيأيإحداهنفيوالمراد()فيهنقال611/أنوح(لؤراآتقخريبهن!ؤتجغل:تعالىقولهفي

.السمواتإحدى

عاقبتم--طلقتم-)ارجعونمثلمنالمخاطبينجمعضميراستعمال:السابعالنوع

العظماء.مخاطبةفيالمعهودةالطريقةعلى)المفرد(:بهمرادأ(منكم

التعظيمإرادةفيهالتجوزونكتة،الجمعخطابالواحدمخاطبة:النوعهذامنويعد

(1)

(2)

(5)

.2/532القرآنعلومفيوالبرهان،9/31القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.212ص،والصاحبي،2/122القرآنعلومفيالبرهانومثله،3هو/61القرآنلأحكامالجامعينظر:

.386ص،الجلالينوتفسير،309/!كاالقرآنلأحكامالجامع:ينظر

.31/120القرآنلأحكامالجامع:ينظر

أيضأ.المعنىهذااليوطيذكرفقد،3/811الإتقانومثله،3/7القرآنعلومفيالبرهان
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/المؤمنونأ(1)(!آورخعولؤرهمقتالمآثمؤتآحدمممجآةاذاحق!:تعالىقولهومنه،للمخاطب

،11الطلاق/أ!هوييذيهنئقاليقوممىآلئبننآةظقفترإداآلتقتآتها!ال!:تعالىقولهومنهووأ،

قولهوكذلك،(2)وأمتههوالمرافىلأن)طلقتم(،بلفظجاءلكنه-!فه-للنبيفالخطاب

-هي!خء-للبيوالخطاب2611/النحلأ(بهممهعوقتتصمابمثليعاقئترفعاتجوأ!وإن:تعالى

خفتكئم(تخامبهثمقققزت!:لفرعون-ألئثتلأئمغليه-موسىلسانعلىتعالىقولهومنه.(و)وحده

العظماء)4(.بمخاطبةالمعهودةالطريقةعلىالجمعبصيغةخاطبهلم12الشعراء/أ

إئا،:مئلمن-والمتصلالمنفصل-المتكلمينجمعضميراستعمال:الئامنالنوع

عندالمعهودةالطريقةعلى:(سبحانهالله)ذاتأعنيالمفرد،بهمرادأ،نميتنحي،نحن،

أنفسهم.عنيتحدثونعندماوالعظماءالملوك

والله132/الزخرفأ(آلذيآآئينؤنيقييشحييثمئتنهمقسغنا!مخن:تعالىقولهومف

فيالمبالغةالمفردعنالجماعةبلفظالتعبيرفيالحكمة!انما،شريكلهليس-سبحانه-

الكريمالقرآنفيواردة-نحن-الصيغةوهذه-ثناؤهجل-يستحقهاالتيالتعظيمصفة

آفخ!ل!!(ؤإلتاؤنييتءنحتيمخقإتا!:تعالىكقوله)إتا(صيغةومثلهاومضقزة،مطهزة

ؤثقذ!:وقوله،71/لقصصاأ(آفرسملبمنىوجاعلؤةإقلضؤةرآإتأ!:وقوله،341/أق

المتكلميتحدثأنأيضأالنوعهذاومن57أ.الصافات/أ(!آلمجيبونققنغمنوحتادلتا

شتبهرقال!!للهدهد:-آلمثتلآئم-غليهسليمانلسانعلىتعالىكقولهالجمعبصيغةنفسهعن

!دونلالدينآمنتكونآشننظقآته!دى"!:لهقوو،721/لنملا1!!تبهذبينآمنآتمكن!تتمص!دف!ت

عركييتايمقؤتبشتييناؤلذاآئونرئبثقاذ!:لموسىفرعونقولوكذلك،114/النملأ(!

وتحتاج،العربكلاموفيالكريمالقرآنفيشائعةالطريقةوهذه،811الث!عراء/أسنير!(

الكريم.القرآنفيواسعورودةلأنالإلهيةالذاتيخصفيمادقيقإحصاءإلى

(1)

(2)

(4)

الجميع.بلفظالواحدلمخاطةعنوانأأنردمنأولفارسابنفإن،312صالماحبي،:ينظر

المفى.هذاإلىفارسابنذهبفقد،12صو،الصاحبيينظر:

.12ص،المشوقالفوائدومثله،56صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.3/7،6القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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ينذرونكم،،عليكم)منكم،مثلمنالمخاطبينجمعضميراستعمال:التاسعالنوع

.()الإنسجماعةبهمرادأ(يومكم

ةاتتىعثتحثميقضونيحبهغرلم!لتةتتموآلإلن!آتزآطين!لمغشر:تعالىقولهومنه

!يمنكغ(:قال"إذ()الإنسجماعةبهوالمراد3011الأنعام/1(هدالؤمكتميقاركنو؟إلنبو

)نذرهم(فهمالجنرسلوأما،(1)مدآبنيمنإلايكونونلا()الرسللأن،الإنسبهوالمراد

الذيالوحيمنسمعوهما(الجن)منقومهمفيبلغونالحقيقيينالرسلكلاميستمعونالذين

.(2)"الرسلعلىأنزل

معنىلإفادتها-مئألمث!لآهيمت-(آدم)بهامرادأ(لإنسان)االجنسلفظةاستعمال:الثانياللون

لم،ا2/المؤمنوناو!م!طايزقنسصنتؤمنآفيفصئنطقناؤقذ!:تعالىقولهومنه،الجمع

فنضطصحليمنلالن!صنآخقفتاؤتقذ!:وقوله،لم،/لسجدةا1(طيهزمنلنئنقيأؤلدآ!ق!:لهقوو

حمليقن!طصنليمنآلالهنمنزثقذخقفنا!:تعالىقولهأيضآومثله،612الحجر/ا(!تتوتخماء

صورةكانتنوإ-)و(غقيهآلتثتلأئم-آدم:(آلالهن!من!بلفظلمرادفا612الحجر/ا(!ضسوت

اسم(!آلالنصلفظةلأن،الجمعيفيدمعناهالكنالمفرد،علىتدل(!آلالن!منلفظة

لأن-غقيهآلمثتلأئم-آدموهوالمفردعلىوأطلقهالجمععلىالدالالاسمبمعنىفتجوز،جنس

عنه.نرعآدمذريةمنهمالذينالناس

تعالى:قولهبدليل(4)--غقيهآلتثتلأئمآدم:المواضعالأربعةفي()الإنسانبلفظفالمراد

المفردعلى()الإنسانلفظحملفإنا8/السجدةأ(!شهايزفليفنلمنقزمنتنتق!ثؤجعل!

هوآدملأنالمجازمنليسفالتعبير)آدم(فالمراد:اللفظصورةبمراعاةالجمععلىوليس

علىالجمعلفظبإطلاقالمجازمنفهوالجنساسم()الإنسانبأريد!ان،الأولالإنسان

!يهبونوآلأئغزماأتفاتثقنلكووجعلتمهاآلأزوقيخلقوآلذى!:تعالىقولهوأماالمفرد،

(2)

(3)

.2/732القرآنعلومفيالبرهانينظر:

.بتصرف1و1ص،الجلالينوتفير،،6/،القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.1/681،القرآنلأحكامالجامع

.346صالجلالن،تفميرومثله،01/12القرآنلأحكامالجامعينظر:
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نأيوهم)ظهوره(لفظلأنالنوعهذامنفليس12،113الزخرف/أ(نمهودضغلييتشتو!

(1)(ام)لفظةإلىنظرآالظهروجمعالضميرذكرإنما،كذلكوليسواحد،إلىمضافةالظهور

ظهورها(.علىالتستوواوالأصل،المؤنثعلىالمذكرتغليببابمنالضميروتذكير

:(منهم)واحدبهوالمرادالغائبينأوالمخاطبينجمعضميراستعمال:الثالثاللون

القرآنفيواردوهو،منهملواحدوهوالجماعةإلىالفعلبنسبةالتجوزهوالنوعوهذا

الإخبار.أسلوب،الخطابأسلوب:همابأسلوبينالكريم

لم،72/البقرةأ(ييهاقآد!ز؟ئتموإذقتفئرتف!ا!اله:تعالىقولهالخطابأسلوبفمن-؟

آلحق(ضنبماجآيمموقذكفروأباتموذةمهتلإ%رققئ!:تعالىوقولهواحدأ)2(،القاتلكانوانخا

الفعلنسبةهيالتجوزونكتة،(و)بلتعةأبيبنحاطب:بالخطابوالمقصود11الممتحنة/أ

فيمنهمقسمعندبالفعلالرضاوجودهوذلكفيوالسبب،منهملواحدوهوالجماعةإلى

فيومراجعةتدقيقإلىويحتاجالكريمالقرآنفيكثيربشكليواردالأسلوبوهذا،الآيتينكلا

.خاصببحمثفيهالمجازمنالحقيقةلتمييزالتفاسير

تعالى:وقوله،177/الأعرافأ(ألتاقةقعقرو(!:تعالىقولهالاخبارأسلوبومن-2

قولهبدليل،أحدهم"فعقرها:معناه،411/الشمس،51،الشعراء/،65أهود/(قغقووها!

والآخرينالأولينأشقى:-!رر-وقوله،لم2والقمر/أقغقر!(قتعاطىشاصاضنمقآ!:تعالى

القسمإجماعهوهناالجماعةإلىالفعلبنسبةالتجوزونكتة.(4)"الناقةعقرالذيثمودأحيمر

نزللماولهذا،إليهمالفعلبنسبةيتجوزأنفحسنبه،ورضاهمالناقةعقرعلىمنهمالاكثر

ذاريئمقاض!ثوأفيآلزتجفةفتماخذتهص!:تعالىقالجميعآ،بهمنزلالناقةعقربسببالعذاب

(1)

(2)

(4)

.3/28القرآنمعانيفيالفراءإليهذهبماالتأويلهذامنويقرب،647ص،الجلالينتفسيريظر:

القرآنعلومفيوالبرهان،21المشوقوالفوائد،65صالإيجاز،إلىوالإشارة،721ص،الصاحبيينظر:

3/8.

.66صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.56صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر
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دييىهتمفيقآضمحوأألضحتحةطلمو(!ؤآخذآلدليئ:وقوله،178/الأعراف1(!بخ!يين

فذمفد!:لهقوو،8511/ءالشعرا1(ئخذابآهمقاق!ذ!:لهقوو،761/دهوأ(!جيثمب%

القرآنفيواسعبشكليوار؟الأسلوبوهذا.أ14/الشمسأو!*ف!ؤلهايدئبهخزئهصغقتين

خاصببحبفيهالمجازمنالحقيقةلتمييزالتفاسيرفيومراجعةتدقيقإلىويحتاجالكريم

أيفسأ.

:()بعضهمبهوالمرادالفائبينأوالمخاطبينجمعضميراس!عمال:الرابعاللون

فيواردالنوعوهذا،لبعضهموهوالجماعةإلىالفعلبنسبةالتجوزاللونهذاومن

الإخبار.وأسلوب،الخطابأسلوب:هماأيضأ،بأسلوبينالعزيزالكتاب

(طلموئبغد؟ءوآنتثميحنماألعخلاتخذتم!ثتم:تعالىقولهنحو:الخطابأسلوب-؟

/البقرةا(آلعخلبآيحازكئمآ!صصنملختئمإتتهئم!تعومب:وقوله،مرتيناو15،2/البقرةا

بعضالعجلاتخذ"معناه:السلامعبدبنالعزقال،بعضهموالمرادللجميعالخطاب154

،(1)"بعضهممنوجد!انماإلهأالعجليتخذوالموالسلفالخلفجميعفإنأسلافكم

وقوله:،155/البقرةأ(جفزةألئةلرىحتئلكتؤيمنثنقفتولخولمئواد!ال!:تعالىقولهومثله

ومن،سبعينالقائلون"وكان:السلامعبدابنقال،1153الشاء/1(جفرةآدتةآرتا!فقالوأ

بقتلالرضاعلىيتفقوالمأنهمنعلملأنا،قولهيستقيملابهرضوالأنهمإليهمنسبأنهزعم

!لن:بقولهمولا،(جقزةألئةلرىحتئلكثؤيحن!ثن:بقولهمولا،العجلباتخاذولا،النفس

فاعله!الىمجازأ،بهالرضاإلىالفعلنسبةفإنوأيضأكاأ،أ/البقرةأ(ظعآيرؤجرتقحبزتي

.(2)"زوجيلاوذلكمغلوبومجازغالبةحقيقةعلىحملآكانعليهماحملفإذا،حقيقة

ذلكقال"وإنما،161/البقرةأ(ؤجر2ظثاتيتفحبزتنيهوتىففئش!ؤإدأيضأ:ومثله

(1)

(2)

الفوائدفيالجوزيةقيمابنعنهوأخذالسلامعبدلابنالتفسيرفإن،65صالإلجاز،إلىالإشارةينظر:

إليه.إشارةغيرمن12ص،البيانوعلم،القرآنعلومإلىالموق

.(1)رتمالها!انظر
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منهنجي"!انما14و/البقرةأ!يليعؤنءالييمن!م!وإد:وقوله،(1)"بعفأسلافهم

.914/البقرةا(آثمآةكثم!يذيحون:وقوله،(2)"أسلافهم

سورةفيوتكرروالأكابر")ر(.الأصاغريذبحوالملأتهمأبنائكمبعض"ويذبحونتقديره

بلفظ:،6آية/،إبراهيموسورة،4وآية/،البقرةسورةوفي)يذبح(،:بلفظ4آية/،القصص

.()يذبحون

ائتيت!ت(ماجآءتهرتغدينالعخل!ث!آتخذوأ:تعالىقولهومنهالإخبار:أسلوب-2

،و/الرومأ(آلأقفيفييتيميروأآولؤ!:وقوله،(4)أسلافهمبعضاتخذهوإنما5311النساء/أ

،82غافر/،46/الحج،51وأيوسف/(فألأزفيي!يييروأ!آقلو:و112غافر/،44فاطر/

نسبةوكذلكفيها،سارواماالكللأن؟الأرضفيبعضهميسرأفلم:تقديره115محمد/

!آآقئفوهقالؤأآنقؤيهءإلأتجؤاتتلا!امق!!:تعالىقولهفيالرسلقومإلىالجواب

ةاذاخيصأصقالوأأقإلأقؤمهءتجؤات!ائ!قتا:تعالىقولهوفي،412/العنكبوتأ(ختنفوة

.(5)(منهمكفرمنبعضرإلى)نسبةهيإنما،أ!كا/النملأ(قليتتيهئمضنلوو

)المفرد(:بهاالمرادلكن()الجمعمعنىتفيدلفظةاستعمال:الخامساللون

الآتي:النحووعلىتباعأندرجهاأنواعبخمسةالكريمالقرآنفيوار؟وهو

فل!:تعالىقولهفي)خلة(المفردبهامرادأ)خلال(لفظةاستعمال:الأولالنوع

فيهتتعلأيؤميةيئآنقتليقنوعلأيةس!زاززفنهتممخاؤيحفقؤاآلضلؤةيقيمؤا:امنوأآلدين3ليار

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.56صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

ذكرتكررفقدالكريمالقرآنلألفاظالمفهرسبالمعجموقارن،65صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

سورةوفي)نجينا(،:بلفظ،30:آية،الدخانسورةففيأعلاهالبقرةآيةإلىإضافةمراتسغالأسلافنجاة

آية:،البقرةسورةوفي،(أنجيناكم):بلفظ،6:آية،إبراهيمسورةوفي)نجياهما(،:بلفظ،511:آية،الصافات

.()أنجيناكم:بلفظ،08:آية،طهوسورة،141:آية،والأعراف،05

.(1)رقم!الهاانظر

.السلامعبدابنعنالتفيرهذاأخذنافقد!كا5صالإيجاز،إلىالإشارةيمنظر:

.اللامعبدبنالعزعنأخذناهفقد،65صالإيجاز،إلىالإشارة:ينظر
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يآيقا!:الأخرىلآيةابدليلخلة:()خلالالجمعبلفظ"فالمراد،لم13إبراهيم/أ(!خنلؤلا

فئمؤآلمحومرونؤلاتشقعةخلىؤلاييهبئعلأتؤميآيئآنقئلييمنتنزقتبهغآئمفوأمغاةاقنوأآلدين

الي(الآيرؤوسمناسبةللجمعالموجبأنالزركشيوعلل.أ452/البقرةأ(1)"(!آلطيهون

()ر(.الصداقةأي،)المخالةهي)خلال(لفظةأنعلىالمعنىالمحقيالدينجلالوحمل

:-آلمثلآئمغقيه-(جبريل)بهامرادأ(لملائكةا)لفظةاستعمال:الثانيالنوع

لملائكة(ا)بلفظةلمرادوا،21/لنحلاأآقرو!مقلروحبآآثضلصكةيتزلم!:لىتعاقولهومنه

.(4)-ل!ثتلأئمأغليه-يلجبر

بعينه:)واحد(بهاوالمراد()الناسلفظةاستعمال:الثالثالنوع

لمرادوا451/ءلنسااأ(فقحل!ينأدئهاتمفصةقآآلتاس!غكتحممدونآش!:لىتعاقولهومنه

مسعودابنوالمراد7311/عمرانآلأ(آلاسىلهمقال!آلدين:وقوله،(5)-رر!-محمد

وتوبتهابإخلاصهايعنيا66التوبة/أ(ضنكتمظآيفهعنلغف!إيئ:قولهومثله،(6)الثقفي

واحد.وهوطائفةفسماهحمير،بنكجحش

أرسلالذيالرسولوهو)المفرد(بهاوالمراد()المرسلينلفظةاستعمال:الرابعالنوع

(!أثمرس!ليناتثخرآهم!بؤتقذكذب!:تعالىقوله:أولها:أمثلةوله،معينزمنفيالقومإلى
تكذيبلهتكذيبهملأن--غقيهآلمثتلأئمصالحاللهنبي()المرسلينبوالمقصود018الحجر/ا

بالتوحيد)7(.المجيءفيلاشتراكهمالرسللباقي

(3)

(6)

.2/832القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.(1)رقمالها!انظر

.52صو،الجلالينتفيرومثله،\وو/8القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.و15ص،الجلالينبتفسيروقارن،المفىبهذا3/7القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.3/7القرآنعلومفيوالبرهان،5/152القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.3/7القرآنعلومفيوالبرهان،4/972القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.و4وص،الجلالينتفسيهر:ينظر
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نوحإليهموالمرسل5011الشعراء/أ!!أفزلجنلؤجقؤم!دبتت:تعالىقولهومثله

تعالى:قولهومثله.(1)فيهم-غقةآلمتتلآئم-لبثهلطولأو،السابقالسببلنفس--غقيهآلمثتلائم

بدليل--غقيهألمثتلأهوداللهنبيفالمقصود2311الشعراء/أ(!آئمقس!يينعا"!كدبف

ثمودكدبت!:تعالىقولهومثله،2411الشعراء/أ!!*آ!تقونهو"آخوهتمقتمقالمإذ!:قوله

تعالى:قولهبدليل--غقيهألمئئلآئمصالح-اللهنبيفالمقصود1141الشعراء/أ(آلمر!م!لين

قؤم!كذب!ت:تعالىقولهومثله،4211الشعراء/أ(يآ!لتقونصلخآخوالمالتمقال!إد

أتمقسمل!!(ثسيهزآضمب!كذب:تعالىوقوله،1160الشعراء/أآتمقسميد!(لوو

قال،ذ!:تعالىقولهبدليل-آلمئتلأئم-غليهشعيب-اللهنبيوالمقصود،6،11الشعراء/أ

التيالآياتمنآيةكلفي)المرسلين(فلفظةأأ.7،الشعراء/أ(ألاتئقون!مم!ثمعتثقئم

القرطبيتتقوقدانفرادعلىالأقواممنقومكلإلىالمرسلالنبيبهيقصدذكرهامر

فقدرسولآكدبمن"لأن:فقالالواحد()المرسلعلى)المرسلين(بلفظالتجوزمجقة

التجوز،فيالعلةهيوهذه.(2)"الرسلجميعبتصديقيأمررسوليكللأن،الرسلكذب

مجيءمنبهأخبرهموفيماالنبوةفينوحآ"كذبوا:فقال،105الشعراء/آيةعلىوغقمت

")ر(.غل!هآلمثئلائم-نوحوالمرادالجنسذكروقيل،بعدهالمرسلين

وله،(قومهإلىالواحد)الرسولبهامرادآ)الرشل(لفظةاستعمال:الخامسالنوع

وآضلؤاصخل!عا!آلطيتتزمنآلر!لءثوأيآيها!:تعالىقولهأولها:،الكريمالقرآنفيأمثلةعدة

ذكرفقد،154/المؤمنونا(!عينضرتالرحتئني!فذقل!ؤ:قولهإلى151المؤمنون/أ

نأعلىالجمعودل...الرسلمقامأقامهوأنه-!"-للنبيالآيةهذهفي"الخطابأنالقرطبي

الجمعبإطلاقالتجوزفيالنكتةهيوهذه.(4)"الحلالمنكلواأيأمروا،كذاكلهمالرسل

يلئايي!وجعئتهئمآغرفتهتمألزسصللضا!ذبوأنؤج!ؤقؤتم:تعالىقولهومنهالمفرد،على

الجمعبلفظلتجوزافيلسببوا-أل!ثتلأغليه-نوح(لرسلا)بلمرادفا731/نالفرقاأ(ايةة

(1)

(3)

(4)

.4و1ص،الجلالينتفسير:ينظر

.31/911القرآنلأحكامالجامع

.(2)رقمالها!انظر

.3/101والإتقان،2/234القرآنعلومفيالبرهانومثله،21/271،821القرآنلأحكامالجامع
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،وحدهنوحوالمرادالجنس"ذكر:-الآيةعلىتعقيبأ-بقولهالقرطبيأوردهالواحدعلى

الله(إلاإلهالاببعثإنمافنوح،وحدهنوحأإلاإليهمرسولأالوقتذلكفييكنلملأنه

الكلمة،بهذهبعدهبعثمنلكلالتكذيبذلكفيكانكذبوهفلما،(اللهينزلبماو)بالإيمان

ماولأنه،الإيمانفيبينهميفرقلملأنهمالرسلجميعكذبفقدرسولأكذبمنإن:وقيل

.(1)"النبيينمنعدقهمنكلكذبفقدنبيآمنهمكذبفمن،اللهأنبياءسائريصدقإلانبيمن

هذامئلالسيوطيوأوردالمفرد،علىالجمعلفظبإطلاقالتجوزفيالنكتةتمامآتتضحوهنا

!!ذبوأ:تعالىقولهأنإليهوأضافملخصأالمفردعلىالجمعبإطلاقالتجوزفيالتعليل

لباقيتكذيبتكذيبهلأنأورسلفكأنهفيهملبثهلطولنوحآ"تكذيبهم:إلىراجع(ألزممل

لاتنقزتجثمعا!جحدوأك!يؤ!:تعالىقولهومنهبالتوحيد"الي(.المجيءفيلاشتراكهمالرسل

بصيغةجاء()رسلهلفظةلكن--غقةآلمئتلأئمهودفالمقصود،15وأهود/(ىل!سرؤغصحؤأ

بهجاؤواماأصلفيلاشتراكهم،الرسلجميععصىرسولآعصى"منلأنمجازآالجمع

.8/الآية،الطلاقسورةفي()رسلهبلفظومشلهالتوحيد")3(.وهو

.()المثنىبهامرادأ()الجمعتفيدالتياللفظةبإطلاقالتجوز:عشرةالثامنةالعلاقة

معنىيفيدضميرأوالجمعمعنىتفيدلفظةالكريمالقرآنفيتردأنوهوتعريفها:أولأ:

بأسلوبينالعزيزالكتابفيواردالمرسلالمجازمنالنوعوهذا،المثئىبهماالمرادلكنالجمع

يأتي:وكماتباعآفنعرضهماأيضأ،الإخباروأسلوب،الخطابأسلوب:هما

:الخطابأسلوب-أ

القلوبلفظأطلقلم4/التحريمأ(فلؤبكفآصغتققذتؤتآإذآدترإن!:تعالىقولهومثله

والنكتةآكأيتةغخفا-)4(-زوحفصةعائشةالمؤمنينأمهاتإلىموجهالخطابلأن،القلبينعلى

(1)

(2)

(3)

(4)

.31/13القرآنلأحكامالجامع

.084ص،الجلالينتفسير

.2و9ص،الجلالينتفسير:ينظر

وتفير،4/883العظيمالقرآنوتفسير،81/881القرآنلأحكاموالجامع،723ص،النزولأسباب:ينظر

.3/811والإتقان،2/372البرهانوينظر،،64ص،الجلالين
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فقد،الغالبفيوالاختصارالخفةإلىالميلهوالآيةفيالاثنينعنالجمعبلفظالتجوزفي

ى!ثمإلىإضافتهذلكوحسن(!قلوبكضافيالجمعبلفظ"أتىالعزيزالكتابأنحيانأبوذكر

لكنالمئنىعنبالمثنىيعبرأنوالأعحلاستعمالأ،أكثرهذامثلفيوالجمعلهما،ضميروهو

السيوطي"وأكذ،(1)"المعنىفيجمعالتثنيةلأن،الجمعإلىفعدلواتثنيتيناجتماعكرهوا

تعالى:قولهأيضأومنه"الي(.الواحدةكالكلمةهوفيماتثنيتينبينالجمعتستثقلالعربأن

وصفوانعائشة(م!و!ت!أؤقعك:بقولهفالمراد،612النور/أ(تقولونمتام!وئ!أؤت!تث

تا7!لهإنكأن:تعالىقولهمثلالمثنىعلىالجمعأطلقيعني)و(الأقوالأحدعلى-أكأيتةغخ!ز-

.(4)آخوالز:لمرادوا111لنساء/اأ(!لد!تملآقلإفهاخوة"

ومقوقئلغرويماآلثتئ!ىطيجقتلرئكبحتدوهمصتخقايقولونفآضبزغئى!:تعالىقولهوأقا

علىمحمول(ل!نهارآف!وآطرانفإ.0311/طهأ(!تزفىلتهارلعقكالهتوآطراخ!تقلليآءانآى

الخمس،الصلواتإلىإشارة)هذا:التأويلأهلعننقلأالقرطبيقال،طرفينأحدالظهرعد

:وعبارةالعصر،صلاة!هو:غروبهآ!وقئلوعبارة،الصبحصلاةأالثتتيي!(طيج!قئلفعبارة

آخرفيالظهرلأنوالظهر،المغربألئغار(:!وآطرالهتوعبارة،العتمة:(آلضليةانآبم!!!مق

قسمينينقسمالنهار:وقيل،منهطرفينفيفهيالآخر،النهارطرفوأولالأولالنهارطرف

منوالأول،الأولالقسممنالآخر:طرفانالزوالفعند،طرفانقسمولكل،الزوالفملهما

فيفليسولذلك،(5)(قلوبكضاصغتذقق!:وحنعلىأطرافآالطرفينعنفقالالآخر،القسم

.النوعهذامنمجازألتهار(!ؤآطرات:تعالىقوله

بهالمرادلكن)الجمع(ضميربإطلاقيجريأسلوبوهوالإخبار:أسلوب-2

مج!صافيإذودالهثدولعصلئخن!:تعالىقوله:أولها،أمثلةالعزيزالكتابفيولهأيضآ،()المثنى

(1)

(3)

(4)

(5)

.2و8/0المحيطالجر

.،46ص،الجلالينتفيرفيالمعنىهذاينظر

.21/112القرآنلأحكامالجامع:ينظر

الفراء.إلىونبه،11/126القرآنلأحكامالجامعفيالقرطينقلهوتد،2/249القرآنمعانييظر:

تفميروينظرملخصأ1و2/5القرآنمعانيفيالفراءذكرهوقد،11/261القرآنلأحكامالجامعينظر:

المعنى.بنفس542ص،الجلالين
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بضميرعبر178الأنبياء/1(!شهمالدينىلمحكيهتمو!تاآئقؤيرغتمفيهإذتفمث!ثآلحرفىني

لنكتةالأصلعنعدللكنهالحكمهما(:يقولأنوالأصل،الاثنينعنالحكمهم(الجمع

نفشتالذيالحرثقضيةعلىالحكمفييجتمعالم-تحيهماآلمتئلأم-وسليمانداودأنهي

حكمعلىسليمانحكموفضل،(1)انفرادهعلىمنهماواحدكلخكتموإتما،القومغنمفيه

الجمعضميرإلىوأضيف()الحكملفظفأفرد،17والأنبياء/أ(مملتمقج!قففخنفا:بدليلأبيه

والتعبير،جماعةفصاعدألاثنيناوأنللاثنينمتضمنالجمعلفظلأن،المعنىهذاإلىللإشارة

آيئعبحاآخاهئمثمؤدآزسقتآإلى!ؤتقذ:تعالىقولهومثله،التثنيةمنأخصرالجمعبلفظهنا

عن(يختصمون)لجمعابضميرغتر514/لنملاا(!!تصموئفييمانيقإذاهتمأدتةآغ!دوأ

نأوثانيأ،(2)دحاومكانفيتثنيتيناجتماعكراهةأولأهما:لنكتتينمجازأ)فريقان(المثنى

تعالى:قولهومنه.التلفظفيوأخفالحروففيأخصرالمثنىعنالجمعبلفظالتعبير

خضحماقتخقالالوأقامئهتمففرخد!ادعكدخلوااد!آتمخ!إبلت!وزواإدآتخضيمنجؤاآتشكوهل!!

منهم-خلواد-تسوروا):لجمعابضميرغئر12،221/ص1(لخيئبآلحتتاقآخكوتغف!عكتغضناتغى

في-غقيهآلمثتلآئم-داودإلىجاءااللذانالملكانوهما()خصمانالمثنىعنبعضنا(،-قالوا-

واحد)4(مكانفيتثنيتينبينالجمعاستثقالهوالآيةهذهفيالتجوزونكتة(3)خصمينصورة

التعبيرعنفعدل،(5)اثنينكنتماإذافعلنا()نحن:تقولأنمثلالجماعةقغذتغذالاثنينإنكما

بهفالتعبير،التثنيةلمعنىالجمعلفظولتفمنتثنيتيناجتماعلاستثقالالمجازإلىبالأصل

وأخف.أوجز

الجمعبلفظةعبر،111النساء/أ(!ميذ!ئ!لآقلإيحوإخوة72تا!قارزكأن:تعالىقولهومنه

(1)

(3)

وتفسير،11،/3الإتقانوينظر:،المعنىهذاالقرطبيذكرفقد،11/307القرآنلأحكامالجامعيظر:

الأنبياء.آيةفيالتجوزإلىالسيوطيأشارفقد،434ص،الجلالين

.،46ص،الجلالينوتفسير،2و8/0المحيطالبحر:وينظرالعلماء،عنمضىفيماالمعنىهذاذكرنا

.106ص،الجلالينوتفشر،51/651القرآنلأحكامالجامعينظر:

.(2)رقمالهاث!انظر

أحمد.بنالخليلعنالتف!يرهذاالقرطبينقلفقد،51/1،1القرآنلأحكامالجامعينظر:
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،(1)قوففماوالأخؤيننالأختينيشملالآيةفيالحكملأن،التثنيةبهاالمرادلكن)أخوة(

يغذانفصاعدآالاثنينأنهوالآيةهذهفيالمثنىعلىالجمعلفظبإطلاقالتجوزفيوالنكتة

التجوزفيماذلكإلىيضاف،(2)(جماعةفوقفماالائنين)أنالعلماءنقلوقد،الجماعةضغذ

ومثله،والجماعةالاثنينعنالجمعبلفظعبرلأنهوالإيجازالاختصارمنالأسلوببهذا

بلفظعبر813/المائدةأ(ثماكعمصباجرآةمآيذقهماقآقطعو(وآلشايىقةؤآل!تمايىق!:تعالىقوله

عنالعلماءنقلفقد،مسلوكةللعربطريقةوهذه)يديهما(،أيالمثنىوأراد)أيديهما(الجمع

:تقول،جمعائنينإلىأضيفإذاالإنسانخلقمنيوجدشيء"كلأنوالفراءأحمدبنالخليل

بطونهما")و(.وأشبعترؤوسهما،هشمت

فلفظالتثنيةمعفيهالإضافةثتتحبما"كلأنوهيالآيةهذهفيالتجوزنكتةالقرطبيونقل

والتمكيناللياقةالمجازفوائدمنالآيةهذهفيفاجتمع.(4)"وأخفأمكنلأنه،بهأليقالجمع

الاختصار.مننوعوهيوالخفة

.أخرىمقامصيغةبإقامةالتجوز:عشرةالتاسعةالعلاقة

لكنمعينلمعنىأصلأموضوعةالصيغمنصيغةالعزيزالكتابفيتردأنهيتعريفها:

:ألوانسبعةالكريمالقرآنفيولها.أخرىصيغهمعنىبهاالمراد

القرآنفيوله)المفعول(:صيغةمقام)المصدر(صيفةبإقامةالنجوز:الأولاللون

ؤلا!:تعالىقولهفي،()المعلومعن()العلمبلفظةالتجوز:فمنه،كثيرةوأمثلةصورالكريم

دلك!:تعالىوقوله،(5)معلومهمنبشيءاراد:لم255البقرة/أ(مجتيهءيحنبهـثئئريجيطو!

(1)

(2)

(4)

.3/811تقانلإا:وينظر،401ص،لجلاليناوتفسير،،5/3القرطبيتفسير:ينظر

.،5/3القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.6/731القرآنلأحكامالجامعينظر:

.(3)رقمالها!انظر

علومفيوالبرهان،21صالمثموق،والفواثد،،1/3والطراز،4صوالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.\!كا/3لإتقانوا،2"2/7لقرآنا
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،(1)المعلوممنمبلغهمالدنياالحياةمتاعوهوالمرادذلكأي،130/النجمأ(اليليقلغهريمن

(حلثقآلقققيآلدىآدته!صحتغ:تعالىكقوله)المقدور(،عن()القدرةبلفظةالتجوزومنه

!ؤآتتعيت:تعالىكقوله(المأمول)عن(لأملا)بلفظةالتجوزومنه،مصنوعه:أي818/النملأ

التجوز:ومنهمأمولأ)2(.وخير:أي،614/الكهفأ(ؤخئرآقلثواتازيكخبزيخذآلضيخت

،(ر)ريئكالكريمالقرآنفيوهوعقابأوثوابمن)الموعود(عنوالوعيد()الوعدبلفظة

وعدناهأفمن:معناه،لم61/القصصأ(قهؤتميهؤشكذاح!م!اآقمقوعذته!:تعالىكقوله

إنه":معناه،لم16/أمريم(ؤغدةوقأيانإتنماج!:تعالىقولهومثله،(4)لاقيهفهوحسنأموعودأ

وآفزب!:تعالىوقوله،(5)"ويأتونهأولياؤهتحضره،فيهمحضورأمأتيآ،الجنةوهوموعودهكان

وغدأولفماتقثتاقإذاجآة!:تعالىوقوله،الثابتالموعودأيلمو117!نبياء/(آتوغدآلخق

العبادتغثوهوأولاهماموعودمجيءدنااذ!ف":معناه15الإسراء/1(لتآمجتاذالجتحتم

(مئ!هوجويت!ثوأؤغدآلأخرؤجآة!قادا:تعالىوقولهالديار")6(،خلالجاسواالذين

موعودمجيءدنافإذا:معناهأو8/الكهفأ(كأة،تجغقةزبئؤغذجآةقإدا!:و،لم7لإسراء/ا1

مقاىلمنخائ!دلف:تعالىقولهأيضآومنه.(7)ءاكدجعلهيأجوجفتحأوالقيامةوهوزتي

،(8)عذابيوخافللحسابيديبينأقيمهحيثخافلمن:معناهلما4/إبراهيمأ(رعيدوخاف

وقولهالموعود،العقابيومذلك:أي120أق/ائومجيو!(تؤمدلكآلضحورفيؤنعخ!:وقوله

اللونهذاومن.(و)عذابييخافمن:أي145أق/(ومجيلمخافقنيآتقزةايئ!قذيهر:تعالى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(")

)و(

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

انظر

انظر

انظر

انظر

انظر

.21ص،المشوقوالفوائد،43صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:

.21ص،المشوقوالفوائد،46صالإيجاز،إلىالإثارةكتاب:

الكريم.القرآنفيكثرتهأكدالذيهوالجوزيةالقيمابنفان،21ص،المشوقالفوائد:

.31-21ص،الصئ!وقوالفوائد،46صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:

.(4)رتمالهامث!

.(4)رتمالها!رر

.(4)رتم!لهاا

.(4)رقمالهامش

.(4)رقمالها!
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علىكانلولا!ا،فيهمكذوب":أي،811/أيوسف(2كدبءبذقييميهغليوجاءو!:تعالىقوله

.(؟)"الأجساملاالأقوالصفاتمنالكذبلأنلأشكلظاهره

:()مفعولصيفةمقام()فعيلصيغةبإقامةالتجوز:الثانياللون

:"أي:الزركشيقال155/الفرقان9(آئكافرغنرزئهءنمهلي!قين:تعالىقولهومنه

ميينآ"معناه::المحليالدينجلالوقال.(2)"إليهألتفتفلمبهظهرتومنهفيه،مظهورأ

إطاعةفيالمبالغةصيغةاستعمالفالأولأمرينفيتظهرالتجوزوفائدة")و(.بطاعتهلل!ثيطان

المؤمنينوعدسبحانهاللهلأنالمعنىهذاأفادلمابالمفعولعبرلو:والثاني،للشيطانالكافر

حاصلتحصيلفهذامظهورأ،ربهعلىالكانروكان:قيلفلو،عليهموالظهورالكفاربخذلان

أعلم.والله

)المصدر(:صيفةمقام()مفعولصيغةبإقامةالتجوز:الثالثاللون

السيوطيوزاد،(4)الفتنةبأيكم:معناه16/القلمأ(آتضفتون!لةيتيهم!:تعالىقولهومنه

يوصفأنلأجلهيالنوعهذافيالتجوزمنالبلاغيةوالفائدة.(5)"زائدةغيرالباءأن"على

بالفتنةالمتلبستشخيصلأجلبالمفعولالمصدرعنفعبرمفتونأ،ويكونبالفتنةالفريقينأحد

المصدر.مقامالمفعولالمعنىبإقامةإلابهاموصوفأيكونولا

)المصدر(:صيغةمقام()الفاعلصيغةبإقامةالتجوز:الرابعاللون

وعند(،)تكذيبلوقعتهاليس:أي12/الواقعةأ(!يوقغنهاكأدتةلتتى!:لىتعاقولهومنه

وهي:فيهالبلاغيالغرضوينكشفأكثربشكلالمعنىيتجفىلهاالسابقةالآيةعلىالوقوف

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

.3/611والإتقان،2/882القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.3/711الإتقان:وينظر،2/682القرآنعلومفيالبرهان

.284ص،الجلالينتفسير:ينظر

.2/728القرآنعلومفيوالبرهان،32،ص،الصاحبي:ينظر

.11،،1؟3/6والإتقان،82،/2القرآنعلومفيوالرهان،32،ص،الصاحبي:ينظر

.3/711الإتقان

http://www.al-maktabeh.com



345الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

إذا":ومعناه13-1/الواقعةأ(زالهعه!خافضة!لوقعنهاكاذبةلتسى!آئواقعةوققمت!اذا

لخففأقواممظهرةفهيالدنيا،فيتنفيهاكماتنفيهابأنتكذبنفسهناكفليسالقيامةقامت

يشملأنلأجلبالفاعلالمصدرعنعتزوقد،(؟)"الجنةبدخولهمآخرينولرفعالناربدخولهم

التجوز.فائدةتكمنوهنا،الهولشدةمعيقعماإنكارتستطيعلانفسكلوأننف!ير،كلالنفي

)المصدر(:صيغةمقام()فعولصيفةبإقامةالتجوز:الخامساللون

تعالى:وقوله،216/الفرقان1(!تذ!رأوآراد!ث!وراآنأرادلمن!:تعالىقولهومنه

بلهناالجمعالمرادليس"فإنه:الزركشيقال،19/الإنسانايى!لانيرلديمبئتجرآ:ؤلآيثعكورا!اله

.(2)"الأنواعنفيصفيالإخلاقصدفيأبلخوهذاأصلأ،شكرأمنكمنريدلاالمراد

تجوزفلما،الأنواعنفيأفادلمابالمصدرعبرلولأتهالصوابهو-أعلموالله-وهذا

.وأثرهالمجازفائدةهيوهذهالمطلوبحصلالمصدرمقامالصيغةهذهبإقامة

:(3)()ففغلصيغةمقام()فعيلصيغةبإقامةالتجوز:السادساللون

،158/عمرانآلاؤآلذكيرآنحيهيير!(آلأيمبيمنعثئ!صنئلىلك!ذ:تعالىقولهومنه

يذك!!اتص:تعالىوقوله،11/أيونس!!آلحيهيسآثيهتتاتتةيفك!الر:لىتعاوقوله

(!آنحيهيصانيؤآنقرة!!يتتق:تعالىوقوله،1،12/لقمانأ!ه!آتحيهنرآتيهتباتتة

،14/لزخرفاأ!!لعكخيهيضشاتدتكت!آ\فى!تتهو9و!:لىتعاوقوله،1،21يس/ا

هيالآياتهذهفي)حكيم(فلفظة،14/الدخانأيقزقكأآقرمجئر!!هوييها!:تعالىوقوله

مبالغةصيغةلأنهاأبلغ()فعيلوصيغةمخكم)4(بمعنى()مفعلصيغةمقامأقيمت)فعيل(صيغة

الأمرعلىالوصفهذاينطبقوكذلك،بالغةحكمةذوأثهأوبالأحكامالقرآنوصفمعوتتفق

المعنىهذاأذىتقاالحقيقيةبالصيغةالمعنىهذاعنعتزولو،الدخانآيةفيالمذكورالحكيم

(1)

(2)

(3)

(4)

.،95ص،الجلالينتفسير:ينظر

.2/6،2القرآنعلومفيالبرهان

.النوعهذابذكرفارسابنانفردفقد،823ص،الصاحبيينظر:

.الآياتمواضعفيالمعنىهذالمقارنة،67،2،2،542،185،646ص،الجلالينتفسيرينظر:
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:()ففيلصيغةمقام()قييلصيغةبإقامةالتجوز:السابعاللون

بلفظةأيضأووردتالعزيز،الكتابفيكئيرةمواضعفي()أليمبلفظةالصيغةهذهوردت

تباعأ:وندرجهما)بصير(

وقوله،511/البقرةأ(يكدبونبماكالؤأآييصعذاب!ؤلهنم:تعالىقوله()أليملفظةفمن

ين!آ!آنذزتؤتك:لىتعاوقوله،015الحجر/أ(!ص!ألآآئمذابهوعذابىؤآن!:تعالى

وقد(1)()مؤلممعناهاالمذكورةالآياتفي()أليمفلفظة،11/أنوح(آييصغذابتأيمقضآنقئلي

أما":الزركشيقال،والملازمةالمبالغةعلىللدلالة()مفجلصيغةمقام()فعيلعيغةأقيمت

ؤزدةمؤيم،بمعضىإئه:النحويينبعضفقال،7811البقرة/أ(!آييصعذافي!ققهنحو:

يدذلأتهأبلغ)أليم(وصيغةالألمزالثم،آتضتقدتكونأنيجوز)مؤيم(لفظةبأنالنخاس

علىولاالمبالغةعلىدلقلما-)مفيل(بصيغةعترلوإذصحيحوهذا،(2)"الملازمةعلى

فيذكرهاتكررإذ،اللفظةهذهفيهاوردتالتيالآياتفيالمجازفائدةهيوهذهالملازمة

)مفيل(.صيغةمقام)فعيل(بصيغة(و)ةرموسبعيناثنتينالكريمالقرآن

ستةفي)بصير(بلفظةوردتإذ،اللغويةالمادةهذهغيرفيأيضأ()قييلصيغةووردت

،50الأنعام/1(آلأع!ئوآلبصحليي!تيرىهل!فل:تعالىقولهفيالكريمالقرآنمنمواضع

وقوله،158غافر/،\وأفاطر/(وآتجضحيرآلاغمىيتتتيرى!ؤما:تعالىوقوله،لم61الرعد/

إتانخقتا!:تعالىوقوله،لما52أطه/(!بصيزاوقديمنتآعمئحمثرتقلورتقال!:تعالى

)الأعمى(فمعنىلمالإنسان/2أسصييغالصرا!(قحغفتنماتثتيمآضثتاجئتهعهينآلالن!نن

الكافرشقيئإذ،(4)"والمؤمنالكافريستوي"هلوفاطر:والرعدالأنعامسورةفيو)البصير(

(1)

(3)

الجلالينبتفميرويقارن،المعنىبهذاالصيغةهذهذكرالذيهوفارسابنن!ف،238صالعاحبي،ينظر:

المعنى.هذالتأكيد،7و34،1،،4،الصفحات

.2/682القرآنعلومفيالبرهان

.()ألممادة،الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجم:ينظر

وفاطر.والرعدالأنعامآياتفيوالبصيرالأعمىمعنىبخصوص،761،329ص،الجلالينتفسير:ينظر
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الاهتداءووكونبهالذيالإيمانباعتباربصيرأالمؤمنوشقيئ،والحيرةالضلالباعتبارأعمى

استعمالوأقا،لاستعارةاعلىمبناهمااللفظتانوهاتان،السوفيالمنهجأوالمستقيمالطريقإلى

)فعيل(صيغةاستعمالمنهوالغرضالمرسلالمجازمنفهذا)مئضر(لفظةبدل)بصير(لفظة

الذكر.المازةالآياتفيعنهبهاعتركانلو)مفيل(صيغةمنللمعنىوألزمأبلغلكونه

غيرفتماوهوالمذكر،بهامرادأالمؤنثةاللفظةبإطلاقالتجوز:العشرونالعلاقة

.(المؤنث)تذكيربالبلاغةعلماءعند

وأوحقةمتنوعةبألفاظالكريمالقرآنفيواردالمجازمنالنوعوهذاتعريفها:أولأ:

الذكرآياتفيالواردلكن،عنهيخبرأوإليهيشارأوالمؤنثعنالمؤنثبلفظيقترأنأصله

المؤنثإلىالمذكربلفظإشارةأشيرأوالمذكر،بلفظالمؤنثعنأخبرأوعتزقدأئهالحكيم

اللفظعنيختزأنأويغتزأنهوالعلاقةهذهفتعريفآخر،مذكرلفظمعنىعلىلمعناهحملأ

فيه.التجوزوجهوهذا،بهإليهيشارأنأوللمذكر،الموضوعباللفظللمؤنثالموضوع

يندرجلونأعشرائناالكريمالقرآنفيالمرسلالمجازمنالنوعلهذا:وأمثلتهاألوانها:ثانيأ

تباعأ:هناندرجهاالأمثلةمنالكثيرتحتها

:()المكانمعنىعلىلهاحملأ()البلدةلفظةبتذكيرالتجوز:الأولاللون

ؤدشمتهفىمقاخققتآفتضاتتذصبهلمحى!كظهورامآ4آلتتمل!ؤآنزلتاين:تعالىقولهفمنه

بئدكلشتضاءبهفآلنثرنا2بقدقآةمآل!تتمآءمنىترلأ!وآلذى:تعالىوقوله،14و،84/الفرقانأ(آلفما

وآجتابهءلذيرقئماكذلكلغما!ززقا:تعالىوقوله،111الزخرف/اه!!دتخرجوئكذللث

الآياتفيالتخؤزوسببمجازأالمؤنثعنالمذكربلفظعتزفقد.أا1أق/(!ثآطركلج

.(؟)()المكانب()البلدةلفظةتأويلعلىمحمولالواردة

:()السقفأو)المطر(معنىعلىلهاحملأ)السماء(لفظةبتذكيرالتجوز:الئانياللون

تعالى:وتوله،لم6الأنعام/1(يذزاراغقهمآلشما!ؤآزشقتا:تعالىقولهاللونهذاومن

.3/021لإتقانوا،53و/3القرآنعلومفيوالبرهان،452ص،الصاحبي:ينظر(1)
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ولفظةمذكر(فذزارا!فلفظة111نوح/،25هود/أ(قذزارا!مآ!ئصيآء!يرتم!لى

وهذاالمطر)؟(:معنىعلىمحمولةآ!ئصمآء(!ال!لفظةأنالتجوزووجهمؤتث،!آقمهآة(

السماءمنالأثه،المجاورةعلىسماءالمطريسمونفإنهم،العربلغةفيمشهورالمعنى

انتئقون!تيهئف:تعالىقوله)السقف(معنىعلى(آل!تممآة!لفظةحملومثال.(2)(طلزني

علىمحمولةهنافالسماء71،811/المزملأ(ءشنفطربهآتشلآ!ابيصثلاتيرتذ؟نتخغلتؤماكقزتم

التجوزفيالنكتةهيوهذه)منفطر(لفظوهوالتأنيثخفهكانماذكرولهذا)و(السقفمعنى

المؤنث.بتذكير

:()القرآنمعنىعلىلهاخملآ)البصائر(لفظةبتذكيرالتجوز:الئاكاللون

،3012/لأعرافا1(ئؤمونلقؤوؤزخمةوممهىمئ!ئرتمحإلريمن!هدا:تعالىقولهومنه

معنىعلىمبنيةالتجوزفيوالنكتةمجازأ،المذكربلفظإليهاأشارمؤنث،بصيرةجمعفالبصائر

صدرلأنواحد)4(-غفئ!ل-اللهأنعلىبهاتستبصرونزبكممنبصائرإليالموحىهذا:أن

ؤرخمةوممدصللتايىبصنقىهذا!ال!:تعالىقولهومثله.(مايوحى+إكآتتعإئمأ!قلهو:الآيةهذه

الأحكامفيبهايتبصرونللناسمعالمالقرآنهذا:معناه،120/الجاثيةأيوينولت!(لقؤ2

:يقالأنالأصلفكانالناسبهايتبصرالآياتمنمجموعةالقرآنكانلمالأتهوالحدود)5(،

علىالآياتلمجموعخملآ)هذا(الإشارةاسمدكزلكئهللناسبصائرالآياتهذهيعني،هذه

قغلتهأ(عيىؤمقآئمرقلق!وءفمنزتبهئممنبصحبمالربممجآ!قذ:تعالىقولهومثله.القرآنأنقا

آياتجاءقديعني،البراهينمعنىعلىمحمولوالبصائرالبيناتفلفظة،1104الأنعام/1

المذكر.)جاء(بلفظتجوزولهذاوي!تذذ)6(بهايبمروبراهين

(2)

(4)

(6)

.،2،26و61،8وص،الجلالينوتفسير،15،81/130/والقرآنلأحكامالجامع:

.3و6/2القرآنلأحكامالجامع:

.كار3/2القرآنعلومفيوالبرهان،1/15والقرآنلأحكاموالجامع،542ص،الصاحبي:

.323ص،الجلالينوتفمير،533/،القرآنلأحكامالجامع:

.626ص،الجلالينوتفير،651/كاأالقرآنلأحكامالجامع:

.7/75القرآنلأحكامالجامع:
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:(والاحسان)العفومعنىعلىلهاحملأ()الرحمةبتذكيرالتخؤز:الرابعاللون

،54

156/الأعراف1(ني!ي!خملآقنىقيرليبآدتهرخمئص!رإن:تعالىقولهالنوعهذاومن

العفومعنىعلى)الرحمة(يقفطحملأ)قريبة(،:تقلولم)قريمب(:فقالالمذفيربلفظتجوز

منتريبإحسانهأوغفرانهأواللهعفوأنيعني:(2)الإحسانمعنىعلىوقيل(1)والغفران

مكانإن:قالفكأنه،مكانهإليهالمضاف!اقامةالمضافحذفبابمنهو"وقيل،ا!سنين

")و(.المحسنينمنقريبالرحمة

المذكربلفظعبر،711/الشورىأ(قييحبآل!تاعةلقل!ومايذرلك:تعالىقولهأيضأومنه

البعثلعل:معنىعلىمحمولالمذكوربلفظالتجوزفيوالنكتة،قريبةيقلولم()قريبفقال

تكونةعائ!آ!قل!وقايذيىللث:تعالىقولهومثله،(4)قريبإتيانهاأوقريبالساعةمجيءلعلأو

وقتها)5(.أوزمانهايعني،316/الأحزابا(قريما

:(المقسوم)الميراثمعنىعلىلهاحملأ()القسمةبتذكيرالتخؤز:الخاصاللون

قئهقآززقوممموآلمئمتخل!وآلتتئقآلقرتئأؤلوأوإذاخضرآلق!مة!:تعالىقولهومنه

،(قئه!قآززقوممم:قالثم،(!خفرآئق!مة:قال،18النساء/أ(قغروفا!قؤلاقضؤقولوأ

ذهابآيعني(،)الوالدانتركماوهوالميراثبهيقصدهنافالضميرمنها،فارزقوهميقلولم

.(7)المقسومإلىالقسمةبمعنى

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

.22،41/248،/،القرآنلأحكامالجامعينظر:

،3/121لإتقانوا،802ص،الجلالينوتفسير،3/12الفوائدوبدائع،7/722القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.8/264المناروتفير

.1/1،3القرآنمعانيفيالمعنىهذاومثل،3/24الفوائدبدائعينظر:

.51/61القرآنلأحكامالجامعينظر:

.كار3/0القرآنعلومفيوالبرهان،164ص،الجلالينتفسير:ينظر

.4/248القرآنلأحكاموالجامع،3/5،2الكثاف:ينظر

.1/035الكشاف:ينظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل845

العددلأن()أمثالالجمعمعنىعلىلهاحملأ)عشر(لفظةبتذكيرالتجوز:السادساللون

وتأنيثأ:تذكيرأالمعدوديخالف)عشر(

لفظةذكرفقد1160الأنعام/1(قهمرعمثرآثاصلهآبآطتنؤتجآة!قن:تعالىقولهومنه

إلىإضافتهعلىمحمول)عشر(لفظةتذكيرأنالتجوزووجهمجازأ،التاءمنهاحذفإذ)عشر(

التأنضثراعىالقرآنيفالتعبير()مؤنثالمعئفيوجمعها)مذكر(واحدهاالتي()الأمثاللفظة

فلهبالحسنةجاء)منبتقديرالحذفوهوالتجوزلهذاآخروجهأالعلماءوأورد،(1)الجمعفي

فيوروعي()الأمثالإلى)الغشر(أضيقتالحسناتحذفتفلماأمثالها()2(،حسناتعشر

.المحذوفاللفظمعنىالتجوز

الضوء(:أو)الطالعمعنىعلىلهاحملآ()الشمسلفظةبتذكيرالتجوز:السابعاللون

8،لم،الأنعام/1(فذاربئقالباننغةآلثتقئت!اققضاؤ!:تعالىقولهفيذلكوردوقد

"!انما:بقولهمالعلماءبينهالتجوزووجهمجازأ،المذكربلفظإليهماأشارلكق،مؤنثةفالشمس

.(3)"الشخصهذاأوالضوء،هذاأو،زتيالطالعهذا:معنىعلى،زتيهذا:قال

)الوعظ(معنىعلىلهماحملأ(و)الذكرى()الموعظةلفظةبتذكيرالتجوز:الثامناللون

:(التذكير)و

مؤنث،،موعظةفلفظ،5،12/البقرةأ(ءزيهقنقؤمجالةوة!ة!قمن:تعالىقولهأيضآومنه

علىمحمولة)موعظة(:لفظةأنعلىمبنيئالتجوزووجهالمذكر،إخبارعنهاأخبرلكنه

وتهو!:تعالىوقولهالعلماء)4(.ذكرهماعلىزته،منوعظجاءهفمنأي()الوعظبتأويلها

(1)

(2)

(3)

(4)

.53و/3القرآنعلومفيوالبرهان،5/05القرآنلأحكامالجامع:ينظر

الجلالينتفسيرأيضأوينظرالعلماء،عنالتأويلهذاالقرطبينقلفقد501/،القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.او8

فيالبرهانوينظر:العلماء،عننقلأالمعانيهذهالقرطبيذكرفقد،2،28،/،القرآنلأحكامالجامع:ينظر

ذلك.مثلوالسيوطيالزركثيذكرفقد،3/121والإتقان،3/953القرآنعلوم

وتفير،ر3/59القرآنعلومفيوالبرهان،و3/59القرآنلأحكاموالجامع،1/400الكثافينظر:

.3/021والإتقان،62ص،الجلالين
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!!؟يفمؤيجينوكرتمتومؤعنهةهذ؟آلخقفيكوجلفؤادفئبوءنثتتماالرسمليآنبآغينتقض!غلتك

لحملوذلكالمذكربلفظ()وجاءك:قاللكنهمؤنثان(والذكرى)الموعظةف،1120اهود/

القرآنفيالرسلأخبارإيرادمنالغرضلأنوالتذكير،الوعظ:معنىعلىوالذكرىالموعظة

ثم،الأذىمنفيهاينالهماعلىوالصبر،الرسالةأداءعلى-"شي!ه-النبيفؤادتئبيتهوالكريم

:قالثموالنار،والجنةالأنبياءأخبارفيهالأن،السورةهذهفييعني،الحقهذهفيوجاءكقال

لهمتذكيربهويحصلالماضيةالأممأخبارمنبهيتغنماماوهو،(يفمؤمينويهرقئ!ومؤعنهة

.(1)الخاليةبالأممالعذابمنترتطماعلى

:()القلةمعنىعلىلهاحملأ()المؤمناتلفظةبتذكيرالتجوز:التاسعاللون

باينيهنمقغآ"هتدأقآضحنوممن!م،ئمؤمتنتمهجرترنجآةإداامواآلدينتآتها!:تعالىقولهومنه

تجآةكإذاآلتئ!تتماتها:لىتعاوقوله،511لممتحنة/اأ(آتكقايىإلهتزجعوممنقلآمؤيمتئخغيضتموهنق!ق

ببقئزتآيينؤلاآؤئدممنؤ!تقئقنيرنينؤلاؤلايترفقمثئايألته!ي!ثركتآنتيل!يغتكآتئؤيحتث

غفورآدتةإنأددةوأشتغ!زقنقتايغهنمغىوفي!نيولاتغمحينثؤآزجلالنئآيذيمنتينتقتزياو

لفظمنوأخصرأخ!لأته)جاءك(،()جاءكم:بلفظتجوز،112/الممتحنةازجيم!(

بلفظالتعبيرلأنمبايعاتأومهاجراتجئناللاتيالنساءلهقةعلىآخردليلوفيه،المؤنث

الققة.علىيدذالمذكر

:()البراهينمعنىعلىلهاحملأ()البيناتلفظةبتذكيرالتجوز:العاشراللون

ولاتكولؤأ!:تعالىوتوله،لم86/عمرانآلأ(تت!ئأهم!وخآ:تعالىقولهومنه

في)البينات(لفظةفهنا،1105/عمرانآلأ(آدسصهمماخابغدينوآختلفوأتقرقوأكألدين

ودلالاتبراهينحقأهيالمئرلةالآياتهذهلأن)البراهين(معنىعلىمحمولةالموضعين

.للأقوامواضحة

،92و/2الكشاف:وينظر،بتصرفالقرطبيعنالتفسيرهذاأخذنافقد،9/611القرآنلأحكامالجامع:ينظر(1)

المعنى.هذامثلإلىوالسيوطيالزمخريأشارفقد،830ص،الجلالينوتفسير
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-!ؤ-:محمد()النبيبهاالمرادلأن()تيتةلفظةبتذكيرالتجوز:عشرالحادياللون

511،/الأنعام1(ورخمةوهدىز!تمقنت!هصم!اخ!ققذ:تعالىقولهفمنه

-"وسقاه-مجضير-محمدبمجيءالعذرزالقد:والمعنى-حييه-محمد)بتنة(بلفظةفالمراد

التجوز.نكتةهيوهذه،(؟)"اتبعهلمنيعنيو)رحمة(،و)هدى()بتنة(-سبحانه

:()البرهانمعنىعلىلهاحملأ)بصائر(لفظةبتذكيرالتجوزعئر:الئانياللون

بضحإترآلأوذآتقروئآهلكناقآبغلمنآلحئ!بكولهمىءاطئاؤتقذ!:تعالىقولهومنه

آتيناولقد-علمأوالله-معناه،314/القصصا(!تتذكرونلعتهتمورخمةوههىطثايي!

لأنبصائر،علىالتبصيرأوبالبرهانوتجوزلهم،تبصيرأأوللناسبرهانأالكتابموسى

ولأنبها،ويتتضربهايستدلودلالاتوحججبصائرحقأهيالتيالآياتمجموعهوالكتاب

قالم!:لفرعونخطابهفيالآياتبهذه--غقيهآلمثتلأئمموسىتصريحلناأوردالكريمالقرآن

(!ششبررايعرغؤ!تلاطئك4ثيبصخإبرؤآلأزمجىآل!ئمفؤلضرثإلأهؤقيءآئرذقألخمتتقذ

التسعلآياتايعني(هؤلاصأنرلمآلخمتلقذقال!:تعالىقوله":القرطبيقال2011الإسراء/أ

.(2)"ووحدانيتهقدرتهعلىبهايستدلدلالاتأي)بصائر(أوجد،بمعنىوأنزل

،()المؤنثبهمرادآالمذكر()اللفظبإطلاقالتجوز:والعشرونالحاديةالعلاقة

المذكر(.)تأنيثبالعلماءعندغيرفماوهو

وأللمؤنثالموضوعةباللفظةللمذكرالموضوعةاللفظةعنيخبرأنوهو:تعريفهاأولأ:

بها.إليهيشارأن

ألوانخمسةلهالكريمالقرآنفيالمرسلالمجازعلاقاتمنالنوعوهذاأمثلتها:ثانيأ:

تباعآ.ندرجها

فيوردوقد،()السقايةمعنىعلىلهاحملآ)صواع(لفظةبتأنيثالتجوز:الأولاللون

(1)

(2)

.7/441القرآنلأحكامالجامعينظر:

منالستالآياتعلىيدورالكتابمعنىأنالقرطبيذكرفقد،2و2،1و1/5والقرآنلأحكامالجامع:ينظر

-ىخي!-.محمدسيدناعلىالمنزلةالمثانيالسغ
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قتدآ!:قالئم2،1أيوسف/(بعيرجملبوءجآةؤلمنآلميكعؤاغتففدقالوأ!:تعالىقوله

استخرجه()ثميقلولم176يوسف/9(يحنوغإإخيةآشتخر!اتموغلىإيخرقملبحآؤمج!حهش

فيآ!ئمقاتةجملمجهانيهتمجفزهم!ققخآ:تعالىقولهفيالمتقدمة)السقاية(معنىإلىذصابآ

مقبض،وسطهوفيرأسانلهإناء"واحدشيءوالصواعالسقايةلأنلم70/أيوسف(آيخوزخلي

.(1)"رخآلابالرأسالطعامويكالواحدرأسمنيشربالملككانإذ

)النار(:معنىعلىلهاحملأ()جهنملفظةبتأنيثالتجوز:الثانياللون

أخبروأ،،الإسراء/أ(نيدتهزئئعيرا!تتاتج!ثجهغ!قأؤلهتم:تعالىقولهومنه

حملآأوالنار،وهواللفظمعنىالتجوزهذافيروعيفقد)خبت(المؤنثبلفظجهنمعن

زدناهمجهنمنارخبت"كلما:فالمعنىالذكرالمارةالأنعامآيةفيكمامحذوفتقديرعلى

.(2)"أريعس

:()الجنةمعنىعلىلهاحملآ()الفردوسلفظةبتأنيثالتجوز:الثاكاللون

111/المؤمنونأ(!خهدوني!هاممتمآئفردؤسىتيثونآللأينى!:لىتعاقولهفيوردوقد

معنىعلى(ؤلئق!آلفريلفظةحملأ)مذكر(وهو)فيها(المؤنثبلفظالفردوسعنأخبر

الآية.هذهفيالمذكرتأنيثفيالتجوزعلةهيوهذه،(ي!يها!هئم:قالإذ،(3)الجنة

:()الجماعةمعنىعلىلهاحملأ()القوملفظةبتأنيثالتجوز:الرابعاللون

لم،5أغانر/(بغدهتمينماوآلاخزابنوجقؤفقتلهئم!!ذتت:تعالىقولهفيوردوقد

،(4)الجماعةتأنيثعلىحملأ(!!ذتمتالمؤنثبلفظعنهمأخبرلكنهمذكرالقوملفظةفهنا

بعدهم،فمنوثمودعاد:نحوبالتكذيبأنبياءعلىتحزبواالذينوالأممنوحقومكذبت:معناه

الأمم.هذهجميععلىمحمولالفعلفتأنيث

(1)

(2)

)ر(

(4)

.23صه،الجلالينوتفسير،5/05القرآنلأحكاموالجامع،2/533الكشاف:ينظر

.3/131القرآنعلومفيالإتقانينظر:

.3/121والإتقان،21/801القرآنلأحكاموالجامع،3/72الكثماف:ينظر

القرطي.منالمعنىهذاأخذنافقد،51/293القرآنلأحكامالجامعينظر:
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:()جوارحهمعنىعلىلهاحملأ()الإنسانلفظةبتأنيثالتجوز:الخاصاللون

عنأخبرفهنا411/القيامةأ(!تفيعءتصتنغلآ!لنتنتلي!:تعالىوقولهفيوردوقد

فجعلالشاهد،هيوالبصيرة،بتنةحخةومعناها()بصيرةبلفظة)مذكر(وهو()الإنسانلفظة

هيالإنسانفشهادة،نفسكعلىحجةأنتللرجليقالكمانفسهعلىالبصيرةهوالإنسان

بهما،أبصربماوعيناهعليها،مشىبماورجلاهبهمابطشبمافيداة،عليهجوارحهشهادة

يماكانوأؤأزجلهموأئذيهتمأل!ي!تتهتمعلتينتثتهديؤتم!:تعالىقولهالتأويلهذا"ودليل:القرطبيقال

لأنهاالجوارحهناهابهالمرادلأن()الإنسانلفظتأنيثجاءفقد،124النور/ايغمدون!!

هيوهذه.(؟)"بصيرةالإنساننفسعلىالجوارحبل:قالفكأنه،الإنساننفسعلىشاهدة

المجاز.فيالنكتة

.(واليقين)العلمعن()الظنبلفظةالتجوز:والعشرونالثانيةالعلاقة

المرادلكن،واليقينالعلمعدموهوالمجازي()الظنلفظيطققأنهيتعريفها:أولآ:

ذكرهاالتيوالأمثلة(2)السلامعبدبنالعزبذكرهانفردالمجازمنالنوعوهذا،واليقينالعلم:به

عنبالظنالتجوزووجه،الكريمالقرآنفينظائرهامنوردماجميعلاستقصاءدليلأجعلناها

تباعأ:ندرجهاموضعأ،عشرسبعةوله،الرجحانفياشتراكهماهووالعلماليقين

أكاه/البقرةأ(زيهئمفتعؤأآتهمنؤ!ظتالدين!!اله:تعالىقولهفيوالثانيالأولالموضعان

(4)يوقنون:أيلم42و/البقرةأ(أدتزضئقوأآنقمئؤ!ظتآلذيئ!قال:وقوله،(ر)يوقنون:أي

.الرجحانفيلاشتراكهمااليقينعنبالظنعبر

والكثاف،2وه/3القرآنمعانيفيالمعنىهذاوينظر،9،155و/19القرآنلأحكامالجامعيمنظر:(1)

(2)

(3)

(4)

أوأ./4

.411صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.\صه،الجلالينوتفمير،1/5،3القرآنلأحكاموالجامع،411صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.55ص،الجلالينري!فتو،3/525القرآنلأحكامالجامعينظر:
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طقةكأتهفىقؤقهئمالختلتتفتا!!ؤإد:تعالىقولهالأعرافسورةفي:الثالثالمو!ع

اليقينعنبالظنعتز!ائماواعتقدوا)؟(أيقنوا:بمعنى1711/الأعرافأ(يهئموايغمآنةؤنمثوأ

لمامطمئنينغيرفهم،نفوسهمانتابالذيالهلعوتصويرالقوماضطرابشدةلبيانوالاعتقاد

موسىبهاجاءالتيالألواحقبولرفضهمبسببعليهمسيقعالجبلأنالريبمننفوسهمفي

بلفظخوفهموشدةحالهمالكريمالقرآنفعرضبهم،واقعأنهتيقنواإنهمبل(2)--غقئهآلمثتلأئم

بكونقلوبهملامسالذيواليقينالعلمعنوالقلقوالارتيابالثكمفىيفيدالذيالظن

وأوجزوأخصروألطفأبلغمنالمجازيالتعبيروهذا،محالةلابهمواقعأالعقابأوالعذاب

.المقامهذاعنالتعبيرفيالأساليب

إته(آلتهـإلألأضفثآمنآن!ؤظئوأ:تعالىقولهالتوبةسورةفي:الرابعالموضع

إلامنهمالتوبةوقبولعنهمالصفحفيإليهيلجؤونملجألاأن"تيقنوا:إئهمأي111!/التوبةأ

الثلاثةالصحابةعاشهاالتيوالوحشةالاضطرابحالةلتصويراليقينعنبالظنفعبر")و(.إليه

اللهأمروانتظارهمبالذنبوإحساسهم،تبوكغزوةفي-ه!"-اللهرسولعنتخلفواالذين

الناساجتنبهمأنبعدتعالىاللهإلىذلككلفيواتجاههم،عليهمالتوبةفي-سبحانه-

واعتقادهميقينهملتصويراللفظبهذاالمعنىهذاعنيعبرأنالأبلغفكانتكليمهم،منومنعوا

-"خييه-الرسوللأنرحمتهويرجونويستغفروهإليهيتوبوابأن"إلااللهسخطمنملجألاأثه

.(4)"دعاءهيطلبواحتىيكلمهمولاإليهميمظرعادمابأصحابهالرحيمالرؤوفالبر

آتهئمؤظضوأقكانمنكأآتمؤجهم!ؤجا:تعالىقولهيونسسورةفي:الخامسالموضع

عندهماليقينهذاحصلفلما(5)مهبأحاطقدالبلاءأنأيقنوا:أي122أيونس/(بهزأحيط

بالظنفعبر،يعبدونكانوامماأحدأالدعوةهذهفيمعهيشركواولم،وحده-تعالى-اللهدعوا

(3)

(5)

.228ص،الجلالينوتفسير،213/،القرآنلأحكامالجامعينظر:

.الألواحرفضهمعلةالقرطبيأكدفقد،1/643،437القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.22وص،الجلالينوتفمير،8/782القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.الكلامهذابتصرفمنهنقنافقد،11/66المنارتفسيرينظر:

جازمأ.اعتقادأاعتقدوا:بلفظ11/833المناروتفير،8/532القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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بمعنىالذيالظنمجردعلىاليقينكفةرجحانفي:أي،الرجحانفيلاشتراكهمااليقينعن

.والحسبانالك

:أي124أيونس/(غتئهآلهورولمحتآثهئمآقلقآ!ؤنمنئ:تعالىقوله:السادسالموضع

حصولرجحانفياليقينمعلاشتراكهبالظنوعبرحصادها)1(علىقادرونأئهمأهلهاأيقن

أمامهم.الظاهرالأمر

أذ!زنييمصثماتاجآلليلفذىنمن!ؤقالم:تعالىقولهيوسفسورةفي:السابعالموضع

بحالوأشبهأصحالقرطبيعندالمعنىوهذا،أيقنبمعنى142أيوسف/(زتلصعنذ

هنا.هاالتجوزنكتةهيوهذه،الرجحانفيلاشتراكهمابالظناليقينعنعتز!اثماالأنبياء)2(

هتممجآة!ؤبوأقذآئهتمونمتو(آلزلمملآشتئت!ىح!و%أ!:تعالىقوله:الموضعالثامن

مجردعلىاليقينعندهموترجحكذبوهم)ر(قومهمأنأيقنوا:معناه5111أيوسف/(يرتا

.الرجحانفيواليقينالظنلاشتراكبالظنالمعنىهذاعنفعبر،الشكبمعنىهوالذيالظن

(مثبر2ريعرغؤ!تلاطسك!وإق:تعالىقولهالإسراءسورةفي:التاسعالموضع

موسىقلبلامسالذياليقينأو(4)التحقيقبمعنىهناجاءالظنفهذا،1102الإسراء/1

اليقينعنبالظنوعبر،إليهدعيعماوتكبروتعالىتجبرالذيفرعونبهلاك--غقيهآلشلأئم

اللفظ.فيالتجوزوجههووهذاالرجحانفيلاشتراكهما

أتهمآلتارقالتوأآلمخيمون!ورا:تعالىقولهالكهفسورةفيالعاشر:الموضع

المعنىهذاعنعبروقد،(5)واليقينالعلمبمعنىهناهافالظن،153الكهف/أ(قؤاقعوها

ملابستهمتيقنمنالمجرميننفوسفيحصلمارجحانفيلاشتراكهمامجازآبالظن

للنار.ومواقعتهم

(1)

(2)

(4)

.8/327القرآنلأحكامالجامع:

.513ص،الجلالينري!فتو،أو9/4القرآنلأحكامالجامع:

.326ص،الجلالينوتفسير،275/والقرآنلأحكامالجامع:

.33،/10القرآنلأحكامالجامع:

.593ص،الجلالينوتفسير،11/3،4القرآنلأحكاموالجامع،411صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:
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وأتمؤشتآتم!ؤءموننمنقفئموة!تؤلألمد:تعالىكىلهالنورسررةفي:عشرالحاديالموضع

الإفك،قفيةفيللمؤمنين-لممئحاتهؤتغالت-اللهمنعتابالآية211النور/أ(خ!يمبآنفمسهتم

-ا!فترىالمحخبرسمعواإذ-المؤمضونوتيقناعتقدهلايعنيهلا،بمعنىهناهاوالولا(

أنفسهمعلىالأمروالمؤمناتالمؤمنينفضلاءيقيسأنينبغيكانأنهيعنيخيرآ،بإخوانهم

عنبالظنربعف(1)دعبأوصفوان-عنهااللهرضي-عائشةفيفهو،فيهميبعدذلككانفإن

.الرجحانفيلاشتراكهمامجازآالمطلوباليقين

:معناه124أص/(!نهآتخادا"ولي!ؤنمن:تعالىقوله،عسورةفيعشر:الثانيالموضع

ربهفاستغفر،المرأةتلكبمحبف-بلية-فتنةفيأوقعأنه-لخيهآلمئتلأئم-داودأيقنيعني(2)أيقن

الحاعلالأمررجحانيعني،الرجحانفيلاشتراكهمااليقينعنبالظنعبرفقدراكعأ)و(وخر

الابتلاء.وهوالمقامهذافي

قئليمنقاكانوأتذممونعئهموضحل!:تعالىقولهفصلتسورةفي:عشرالثالثالموضع

القرآنلأن(4)اليقينبمعنىجاءالآيةفيفالظن،148أفصلت/(!قنمجصيقمماؤظتوأ

عنهم،يضلسوفاللهعبادةفييشركونهالذيهذابأناللهغيريعبدمنموقفلناصورالكريم

هنافالظن(5)العذابمنمهربلاأنتتتقنونذاكوعندبشيء،ينفعهمفلاعنهميغيبأي

.الرجحانفيلاشتراكهمااليقينمعنىعنبهعبرمجازي

آقلييحنآتدينكقروأآخرقيهوآئذى!:تعالىقولهالحشرسورةفيعشر:الرابعالموضع

مقآلتهفآلهمآلتةفنقانعتهزحصحونهمأتهروظئوأمخرجوأآنلهننترماآتحمثرديز!لأؤلمنآئكنف

آن!قالهننتص:فعبارة،الموضعينفيالاعتقادبمعنىفالظن،12الحشر/أ(لصمختييمبوأجتث

كلمتهمواجتماعالمسلمينصدورفيوقوتهمومتغتهماليهودأمرلعغأتهبهايريد(مخرجوأ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.وبتصرفملخصأالكلامهذاالقرطبيعننقلنافقد،2/202القرآنلأحكامالجامع:ينظر

الجلالن،تفسيروينظرالعلماء،عنالمعنىهذاالقرطبينقلفقد،15/9،1القرآنلأحكامالجامعينظر:

.601ص

.106ص،الجلالينتفسير:ينظر

.51/4،3القرآنلأحكامالجامعيمنظر:

.36،ص،الجلالينتفير:ينظر
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نأاليهوداعتقدوبالمقابل،(؟)حصونهممنيخرجونلابأتهماليقيندرجةإلىالظنبهموصل

هيوهذهالرجحانفيلاشتراكهماالاعتقادعنبالظنفعبر،تحميهمسوفالمنيعةحصونهم

الآية.فيالتجوزنكتة

جتئاية!(متتيأقيطتت!إيئ:تعالىقولهالحاقةسورةفيعشر:الخام!الموضع

بالظنواليقينالعلمعنوعبر،الراجحالي(والعلماليقينبمعنىهنافالظن،120الحاقة/ا

اللفظة.فيالتجوزوجههووهذاالرجحانفيلاشتراكهما

يفعل!تالنآ:تعالىقولهالقيامةسورةفيعشر:والسابععشرالسادسالموضعان:

اليقينفيهما،الظنومعنى،25،128/الآيتان1آل!إق!(أئة!ؤطق:وقولهتهاقايرةي!(،

النفسأوالروحتبلغعندماوكذلكحاصلأ،اليقينيجعلالقيامةيومفيالموقفلأن(3)والعلم

والعلماليقينعنبالظنعتزوقدالدنيا،سيفارقائهالإنسانويعلميتيقن،(4)الحلقعظامإلى

.الرجحانفيللاشتراك

:معناهالذي)الاعتقاد(عن()اليفيبلفظةالتجوز:والعشرونالثالثةالعلاقة

.()العلميةعلاقتهمرسلمجازفهو،(الراجح)الظن

لها:والتمثيلبهاالتعريفمعالعلاقةهذهعنمختصرةتأريخيةنبذةأولأ:

القرآنفيموضعينلهوذكرأيضأ،السلامعبدبنالعزبذكرهانفردالمجازمنالنوعوهذا

فقولوأأليهثمأزجعؤاإك!:تعالىقولهفي(لخنا!بلفظةورد:الأولفالموضع،فقطالكريم

181/يوسفأخفطس!(لفغيب!تاومالجئنابماإلأ!ث!هذنآسصرقوماآشلثتتماتانآإث

سارقآ")5(أخوهملكانالعلمحقيقةذلكعلموالولأتهماعتقدنا،بماإلاشهدنا"وما:أي

(1)

(2)

(5)

.81/3القرآنلأحكامالجامعينظر:

.1/702،القرآنلأحكاموالجامع،411صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.،،3ص،الجلالينوتفمير،1/511والقرآنلأحكامالجامعينظر:

.،73ص،الجلالينوتفسير،أ؟1/1والقرآنلأحكامالجامعينظر:

ذكر=الذيهو-تعالىرخمةأدثة-السلامعبدبنالعزالإمامن!ف،141صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب
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أخوةلأن،الرجحانفيلاشتراكهمابالعلمعنهعتروقد(؟)الظنهنا:هابالعلمالمرادفيكون

أخيهم،وعاءمنالملكاستخرجهقدالصهمؤاعأنوهوالحالظاهرمنغيغوابماشهدوايوسف

سرققدأخاهمبأننفوسهمفيالظنأوقعالدليلهذاأنأو،حقيقتهعلىمحمول()العلمفهذا

بمعئهوالذي)العلم(بعنهعتزالتيقنعدممعالدليلهذافاجتماعتتتقنوا،لملكتهم

لكانحقيقتهعلىالظنالمرادكانلولأئهوألطفهوأحستهأسلوبأدقوهو،(والظن)الاعتقاد

الظنلمجرديؤخذأخاكمتتركونكيف:لهميقالبأنجديرآولكانضعيفآأبيهمأمامموقفهم

لكانالحقيقيمعناهبالعلمالمرادكانولو،ذلكوغير!!؟المستطاعبالقدرعنهتدافعواأندون

التعبيرفكانشك،مثاررحلهفيالصواعوجودكانوإثماذلكيتيقنوالموهمسارقأأخوهم

والاختصار.الدقةغايةومختصرأودقيقأالبلاغةغايةبليغأالمعنىهذاعن

أئمؤمتت!مجآةإداءاقؤأآلديمتتآئها!:لىتعاقولهفي()غيتئمرهنبلفظةورد:الثانيالموضع

*صطصطصهـط

511/الممتحنةأ(آتكقايىإلىتزجعولنلهلامزقنخغيضتمولنقاقبليلتيهنأغقمالتهفاضحنوممنمهجرتر

الظنهوالعلمفهذاالكفار"،إلىترجعوهنفلابقلوبهن)2(،مؤمناقيظننتموهن"فإن:فالمعنى

وعدمإيمانهنفيالشكلأن،الحكمهذافيالقطعلغرضبالعلمالظنعنعتزوقد،الراجح

معالرجحانفييدخلالذيالغالبالظنوأماالكفار،إلىإرجاعهنللمسلمينيجيزالتيقن

فائدةوهنا.المجازفيالنكتةهيوهذهالكفار)و(،إلىإرجاعهنيجيزلافإتهمعهويشتركالعلم

يبنى!اتما،-غ!ؤجل-اللهإلىمتروكوهوممكنغيرإيمانهنفيالحقيقيالعلمأنوهيأخرى

القرآنيالتعبيردقةتكمنوهناالغالبالراجحالظنعلىالقضيةهذهفيالمسلمينعندالعلم

(1)

(2)

(3)

اللغويةالمادةهذهبمراجعةقمناوقدالعزيز،الكتابفيموضعينفيالتجوزهذامنالثانيالضرب=انحصار

إليهماالمثارالموضعينيخرنجدفلمآخرموضععنللبحثالكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجمفي

القرطبيبتفيرمقارنة)علم(مادة،الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجمينظر:،السلامعدابنعند

والكشافالجلالينوتفسيرالقرطبيبتفسيرمقارنة)علم(على-موضعكلفيوالكافالجلالينوتفسير

الحصر.لا-المثالسبيلعلى-موضعكلفي

.الكشافهامشعلىمطبوع،33،/2الكشافتضقتهيخماالانتصاف:ينظر

.411صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

بالظنالآيةفيالعلملفظمعنىالزمخريفسرفقد،،31ص،الجلالينوتفسير،و4/3الكافينظر:

.الموضوعهذافيهوماعلى،الظنبمعنىالسيوطيوفسرهالغالب
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وأبلغها.الأساليبوبأحسنالطرقأقصرمنالمعنىتوجيهفيالاختصاروقوةالمجازهذافي

.غيرهمعنىالفعلأوالاسمبتضمينالتجوز:والعشرونالرابعةالعلاقة

.(1)بالتضمينمجازفهو،()التضمينيةعلاقتهمرسلأمجازأ:وسميتها

معنىلفظآيشيربون"قدالعربأنالبلاغةعلماءعندالعلاقةهذهومعنى:بهاالتعريفأولأ:

إلىالعلماءمنقسموذهبء)و(الشيمعنىالشيءإعطاءهوأو،(2)"حكمهفيعطونهآخرلفط

التضمينأنالعلماءأكثرعندوالراجح،(4)والحروفوالأفعالالأسماءفييكونالتضمينأن

وهذا،الفعلمعنىوالفعلالاسممعنىالاسمفيشربون،(5)والأفعالالأسماءغيرفييكونلا

الاخصارأساليبمنأسلوبوهولطيفةوإشاراتكثيرةفوائدعلىينطويالمجازمنالنوع

واحد،بلفظالاسمينلمعنىإفادةهوآخراسممعنىالاسمتضمينلأنالعزيز)،(،الكتابفي

:ملاحظتانالموضوعهذافيوللعلماء

وهومنه،المضقناللفظالتعديةفييزاعىأن-الأكئروهي-الأولىفالملاحظة

/البقرةأ(ين!آبكئمإكألرقثصيا!صلآتيتة!ئم!\قي:تعالىكقولهالمذكورلاالمحذوف

روعيفهنا،(7)اهبيرويأي16/الإنسان1(أدئهغادتها!غينالرلهي:وقولهالإفضاء،:أيلما78

الفعلفعذي)يروي(الفعلروعيوكذلك)إلى(ب)الرفث(فعذي)الإفضاء(المحذوف

قريبآ.الموضعهذافيالكلاموسنفصلبالباء،)يشرب(

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

هنا،مرادةغيرأخرىبلاغيةمدلولالبالمصطلحلهذافإن،2/260البلاغيةالمصطلحاتمعجمينظر:

بالتفصيل.مطلوبأحمدالدكتورأستاذناتناولها

.2/897اللبيبمغنيينظر:

.33،/3القرآنعلومفيالبرهان

.(3)رقمالهامث!انظر

.(3)رقمالهاث!نظرا

.الغرضلهذاتفصيلففيه،99ص،الكريمالقرآنفيالإيجاز:ينظر

.34ر/3القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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تعالى:قولهأحدهما:،موضعينفيإلابهالملفوظمراعاةأجد"ولم:الزركشيقال

(!إترجميم7تهيقالمتذبمرممتمفقمهممغناقالوأ!آلظابينلينإته،ئايقيتآهذافعليقنقالؤا!

الفاعل،عننائب!ابراهيم(!يقالممضقنأتهالضائعابنقولعلى5،160والأنبياء/أ

وهوبهالملفوظرومجيئبأتهوأجاب؟بهيتعدىلاوالنداءباللامعديكيف:نفسهعلىوأورد

.(؟)"لهقلت:يقاللأنه،القول

آئمراضعوخزقناتحئو!!:تعالىقولهففيالملفوظفيهروعيالذيالئانيالموضعأما

فأجيببالمرضعالتكليفيتعلقكيف:يقال"قد:الزركشيقاللما2القصص/أ(قئلمن

عديكيف:فاعترضالمنعوهو)الحقيقي(،اللغويالمعنى)خزتم(الفعلضقنبائه

بالذكرالجديرومن،(2)"اللفظصورةهناروعيبأئافأجيببهيتعدىلاوالمنع)على(ب

لهوأوردالوضوحبهذاالمجازمنالنوعهذابحثمنأولالسلامعبدابنالإمامبأنالقول

ذلك.علىالعلماءتابعهثم،(3)كثيرةأمثلة

:الحروففيتضمينلا:الثانيةالملاحظة

يرتفيىولمالآخر،بمعنىالحرفينأخذيجعلونالنحاةظاهريةأنالجوزيةقيمابنذكر

"وأقا:فقالعنهأيضأالعربيةأئمةارتضاءعدمنقلئم،منهمالمذهبهذاالجوزيةقيمابن

معومعنى،الحرفمعمعنىللفعليجعلونبل،الطريقةهذهيرتضونفلاالعربيةأهلفقهاء

وهذه،معناةبهالمتعديالفعلفيشربونالأفعالمنيستدعيوماالحرفإلىفينظرون،غيره

لاالفعلمعنىالفعليضفنون،أعمحابهحذاقوطريقة-آلتةرحمة-سيبويهالصناعةإمامطريقة

الذهن،فيولطافةفطنةتستدعيالمقدارجليلةشريفةقاعدةوهذهالحرفمقامالحرفيقيمون

()يشربالفعليضقنونفإتهم،16/الإنسانأ(4)"(ألئهغادتها!غ!اثرلي:تعالىقولهنحووهذا

(1)

(2)

(3)

(4)

.3/334القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.(1)رقمالها!انظر

الفوق،الفوائدفيالجوزيةالقيمابنعنهوأخذهبعدها،وما،4صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.27ص

.2/12الفواندبدائع
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أحدهما،الفعلينعلىدليلذلكفيفيكونتطلبهاالتيبالباءفيعدونه)يروي(الفعلمعئ

وهذاالاختصار،غايةمع،يقتضيهالذيبالحرفإليهوالإشارةبالتضمنوالثانيبهبالتصريح

وكمالها.ومحاسنهااللغةبديعمن

يأتي:وكماالعلماء،عليهمااتفقاللذينالتضميننوعيبذكرهناوسنبدأ

الأسماء:فيالتضمينأولآ:

تباعأ:ندرجهاالكريمالقرآنمنموضعأعشرأحدفيالتضمينمنالنوعهذاوردوقد

!\كل:تعالىقولهفيوردوقد)الافضاء(،معنىمضمنآ()الرفثالاسم:الأولالموضع

لإفضاء(،)امعنى()الرفثضمنإذ،811،/البقرةأ(ين!مآدكئماكألقفثلعمسايىأليقة!ثم

وهذه،(؟)كلذساغالإفضاءبمعنىكانلمالكن،المرأةإلىرفثتيقاللالأنه)إلى(بفعدي

الاسمين.معنىلإفادتهالاختصارمعالمجازفيالنكتةهي

!الها:تعالىقولهفيوردوقد،()مميزكمعنىمضمنأ()مطهركالاسم:الثانيالموضع

ضمقن،551/نعمراآلأ(!ؤوأتدينآعنىولظقركلناؤزايعكمتؤييلثاتييييم!ئآلئهلآتا

وهذهالاختصارمعالاسمينمعنىلإفادة)من(بفعذاه،(2)()مميزكمعنى)مطهرك(:الاسم

أعلم.والله،الآيةفيالتجوزنكتةهي

قولهفيوردوقدوالتحنن(،)التعطفمعنىمضمنأ)أذلة(الاسمالئالث:الموضع

آغر؟آئمؤبمينغللةآزؤلمجئوتة-ئحئهتمبقلي:آدتةتآيئقت!تؤلهتءدينرعنمنكغترتذقناقنوأةلدينآتإئها!:لىتعا

معنىضقنهناولكتهعليهلالهذذ:يقالأنالأصلفيفإئهلم،54المائدة/أ(آتبهعرينعل

.(3)المعنىهذالإفادة)على(بقعذقيوالتخئنن()التغط!

تعالى:قولهفيوردوقد،()حريصمعنىمضمنأ)حقيق(الاسم:الرابعالموضع

(1)

(2)

(3)

،3/933القرآنعلومفيوالبرهان،8و2/8اللبيبمغنيومئه،75صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.3/321لإتقانوا

.342/والبرهانومثله،،8صالإيجاز،إلىالإفارةكتاب:ينظر

.3/134المرآنعلومفىالبرهان:نظر
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!حميئئ(الاسمضمننقد،1105/الأعرافأ(آلحقالأآلتوغليآثؤللأآنغل!حميق

لإفادة(!غليبالحرفقعذيعليهوحريصالحقبقولمحقوقأئهليفيد)حريص(معنى

.(؟)(صيرح)معنى

وردوقد،(والصفح)العفومعنىمضمنأ()التوبةالاسم:والسادسالخامس:الموضعان

ؤهوآثذى!:وقوله،4011/التوبةأ(؟ءمجافىعقآلؤتةمموتفبلآلتةآنيغقحؤأآتز!:تعالىقولهفي

معنى(التتفمنلتفيد()عنبالآيتينفيالتوبةلفظعدي512/الشورىأ!هء2مجاعنتفتلأنؤتة

التجوز.نكتةهيوهذه(2)(والصفح)العفو

ف!قئ!:تعالىقولهفيوردوقد)سائل(،معنىمضمنأ)فقير(الاسم:السابعالموضع

سملااضمن،421/لقصصا1(!خترفقيرمققئ!اترئتيخآفلباقققاللطتنآإلىتقكثصتهخا

.السياقدلالةمنيفهمالمتضمنوالمعضىالاسمينمعنىليفيد،(3)()سائلمعنى)فقير(

وردوقد)رؤوف(،معنىمضمنأ)رحيم(الاسموالعاشر:والتاسعالثامن:المواضع

و!انآلؤيىالىآلنهلخمئمنليخرجكووملبهكته!غليهئميصحلىالوآلدى!:تعالىقولهفي

رجيغا(بكغآلتةكأنانتمنفم!كئمتقتلوأولا!:قولهو،لم34/ابحزلأا1(4)(!رحيقاتمؤضيينبآ

يبهئمئإتهجقضحلإحمنلخيىتتغوأآفيئفلثآم!ثيرحيلدىأرئبهم!:وقوله،21و/ءلنسااأ

بأن)رؤوف(معنىالئلاثالآياتفي()رحيمالاسمضمنفقد166الإسراء/1!و!كارجيما

.(؟)الاسمينمعنىلإفادةالثانيالمعنىعلىحملأبالباءغذاه

(1)

(2)

(4)

(5)

علومفيوالبرهان،27ص،القرآنعلومإلىالمشوقوالفوائد،،4صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.3/321لإتقانوا،3/833نالقرآ

آيةفيالمعنىهذاوالميوطيالزركيذكرفقد،3/321والإتقان،33و/3القرآنعلومفيالبرهانينظر:

نفسه.المعنىعلىلدلالتهاالتوبةآيةإليهنحنوأضفناالورى

.3/134القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

آيتيإيىوأضفنا،الأحزابآيةفيالتضمينمعنىالزركيذكرفقد،3/342القرآنعلومفيالبرهانينظر:

نفسه.الغرضعلىلاشتمالهماوالإسراءالنساء

.(4)رقمالها!انظر
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معنىمضمنأ)مسبوقين(سالممذكرجمعالمجموعالاسمعشر:الحاديالموضع

تبذذآنبمتمبوقين!غك!ؤماتخن:تعالىقولهفيالتضمينمنالنوعهذاوردوقد)منلوبين(،

علىغلبه:يقال)بمغلوبين(،معنى)بمسبوقين(الاسمضمنلم60،61الواقعة/أ(آضثنتم

وهذهبإيجازالاسمينمعنىلإفادةمضمنأ)؟(إلاكذاعلىسبقهيقالولاكذا،إلىوسبقهكذا،

.المحذوفالاسممعنىتضمينوهيالآيةفيالمجازنكتةهي

:الأفعالفيالتضمينثانيآ:

الشواهدترتيبآئرنامتفرقةسورفيالأفعالمنعددتكراروبسببكثير،القرآنفيوهو

فيهاتردالتياللغويةالمادةلذكرمراعاةالألفبائيالترتيبوفقعلىالموضوعهذافي

المعنىغيرآخرفعليلمعنىالمضقنالفعلفإنولذلكالواحد،للفعلالمتنوعةالاشتقاقات

المادةمنالآخرالفعليليهثمالعزيز،الكتابفيوردأينماواحدمكانفيسنوردهالأصلي

المواضع:منيأتيماوفقوعلى،الألفبائيالترتيبفيلهالتاليةاللغوية

)يأكلون(النونبثبوتالمرفوعالمضارعمنهوردوقد)أكل(الفعل:الأولالموضع

يأتي:وكماتأكلوا(،الاالناهيةالا(بالمجزومالمضارعوالفعل

()يلقون:معنىمضمنآالفعلهذاورد:()يأكلونالنونبئبوتالمرفوعالمضارعالفعل-أ

تعالى:قولهأولهما:العزيز،الكتابمنموضينفيوردوقدتغدتتهما،ومغذئ)يحثون(أو

ناكل!بكلويالئمنييآممون!رإتما:وقوله،4،11/البقرةأ(آقازلأإ!ويخهضفيتةئموجقا!أؤليهك

يطرحونأويلقونأو)يحثونمعنى)يأكلون("ضمنلما5النساء/أ(شييرموشئصصثؤئ

إيجازأالمعنيينفأفاد،(2)"آلوأالأفواهفييقعوإنماالبطونفييقعلاالأكللأن(يدخلونأو

المراد.معنىإلىالإشارةفيالدقةمعواختصارأ

معنىمضقنأالفعلهذاوردتأكلوا(:)ولاالناهيةبالا(المجزومالمضارعالفعل-ب

(1)

(2)

الآية.فيالتضمينمعنىبذكراللامعبدابنانفردفقد،،8صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

فقد،1/363الكشافوينظر،3/061القرآنلأحكاموالجامع،،5صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

)بعد(.بمعنىأنهالزمخثمريذكر
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تعالى:قولهفيالكريمالقرآنفيواحدموضعفي،تعديته)إلى(بومعدىتضيفوا(الا

لإفادةتضيفوها(الاأوتضفوها(الامعنىضقنإذ،12النساء/أ(إلى+آقؤليهغجآتؤلمتم!ولاشآكوأ

الآية.فيالمجازفائدةهيوهذهواختصارأ)1(،إيجازأالمعنيين

والمخاطبينالغائبينلجمعالمضارعمنهوردوقديألو()إلىالفعل:الثانيالموضع

يأتي:وكما،(و)تأئوتكم)يؤئون(:النونبئبوتالمرفوع

معنىمضفنآواحدموضعفيالعزيزالكتابفيالفعلهذاوردوقد،يؤلون-أ

ترئ!يت!إلهتممنيؤلونيقدين!:تعالىقولهفيالمعنيينلإفادةتعديته()منبومعدى،()يمتنعون

بالإليةنسائهموطءمنيمتنعونمعنى)يؤلون(الفعلضقن،12كارالبقرة/أآ!ثهر(آزبغؤ

.(2)المعنيينلإفادة()بالامتناع

الكتابفيواحدموضعفيوردوقد)يقصرون(،معنىمضفنأ)يألون(الفعل-ب

إفسادفي(يقصرونالا:ومعناه8111/عمرانآلأخبالا(!لايآلونكخ:تعالىقولههوالعزيز

.(و)حالكم

فضفنأ)الباء(بومقذئالضمائرإلىومسندأمفردأ)آمن(الفعل:أالثاك/الموضع

والأمانةلأمنوا،الخوفوزوالالنفسطمأنينةالأمنأصلأنالعلماءذكرفقد،التصديقمعنى

الأمن،فيالإنسانعليهايكونالتيللحالةاسمآتارةالأمانويجعلمصادر،الأصلفيلأمانوا

:أي127/الأنفال1(آضنيكل!وتخولؤا:تعالىقولهنحو،الإنسانعليهئؤمنلمااسمآوتارة

.(4)(عليهأئتمنتم)ما

)إئماالإيمانأنبسببالأصلفي()منبويتعدىلازمفعل)آمن(اللغويةالمادةفهذه

(1)

(3)

(4)

.2/898اللبيبومغني،5/01القرآنلأحكاموالجامع،4و1/5الكشافيظر:

.75صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.(2)رقمالها!انظر

)أمن(.مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر
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التيالجهةمنمطقئنفالفقمذق،(1)(تكذيبهمنالفخذتأيمنقدالفضذقلأنإيمانأشقيئ

الآتيةالملاحظاتنسجلذلكعلىوبناكأ،مضطربأوخائفغيرمنها،سمعأوعنهاأخذ

:بالحروفعذقيإذا()آمنالفعلمعئبخصوص

الطمأنينة.معالتصديقيعني،()ضذق:معنىمضمنفهوبالباء()آقنالفعلكذقيفإذا-؟

معالإقرار:المعنيينلإفادة)أقز(،:معنىمضفنفهوباللام)آمن(الفعلعديوإذا-2

.(2)الطمأنينة

الئيء.علىالاطمئنانمعنىفقحقنفهو)في(بعديوإذا-3

واردفهوبالباء،بتعديتهوالاعترافالتصديقمعنى)آمن(الفعللتضمينبالنسبةأما-1

علىمنهاشتقماثممنهوردوما)آمن(الفعلهناوسندرجمتنوعةباشتقاقاتالعزيزالكتابفي

يأتي:ماوفق

كاكا2/الآياتمنها،خمسةالبقرةسورةففي،مواضععشرةفي)آقن(:بلفظوردفقد

وفي،6و/الآية،المائدةسورةوفي،55/الآيةالنساء،سورةوفي،()مرتين621،771،582

سورةفي)آمنت(:وبلفظ،\و،18/الآيتان،التوبةسورةوفي،86/الآية،الأعرافسورة

بهواعترفتصدقتيعنيمهو،إئزصبليتؤأيليءاقفةآلذىالألأإنة!:تعالىقوله،و5/الآية،يونس

سورةفيوالثاني،25/الآية،يسسورةفيالأول:موضعينفي()آمنتوبلفظ،إسرائيلبنو

.(ر)51/لآيةا،الشورى

،البقرةسورةفيواحدموضعفمنها،القرآنفيمواضعسبعةفي)آمنتم(بلفظوورد-2

،المائدةسورةفيواحدوموضع،147/الآيةالنساء،سورةفيواحدوموضع،137/الآية

،الأنفالسورةفيواحدوموضع،67،321/الآيتان،الأعرافسورةفيوموضعان،21/الآية

.15،84/الآيتان،يونسسورةفيوموضعان،14/الآية

(1)

(2)

(3)

.76صالإيجاز،إلىالإشارةكتابيمنظر:

إلىالإشارةكتابينظر:والإترار،التصديقوإفادتهبالباء)أمن(الفعلتعديةإلىاللامعبدابنألمح

.67الإيجاز

)آمن(.مادة،القرآنلألفاظالمفهرسالمعجممعإليهاالمشارالآياتفيالمحددةالألفاظتقارن
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وهذهوالإيمانالتصديقمعنىليفيدبالباءمغذئالمواضعهذهجميعفي)آمنغ(فالفعل

بالمعنى.الوافيالاختصارإلىإضافةالمجازفيالنكتةهي

،البقرةسورةفيمنهااثنانموضعأ،وعشرينائنينفيبالباءمعدى)آمنا(بلفظوورد-3

فيوواحد،\و52،53،84،3،،/الآيات،عمرانآلسورةفيوخمسة،أكار،8/الآيات

طه،سورةفيواثنان،121،621/الآيتان،الأعرافسورةفيواثنان،5و/الآية،المائدةسورة

،47/الآيةالشعراء،سورةفيوواحد،47/الآيةالنور،سورةفيوواحد،70،73/الآيتان

فيوواحد،01،64/الآيتان،العنكبوتسورةفيواثنان،35/الآية،القصصسورةفيوواحد

،2و/الآية،الملكسورةفيوواحد،48/الآيةغانر،سورةفيوواحد،52/الآيةسبأ،سورة

التصديقمعنىمضفنالآياتهذهجميعفيفالفعل،2،13/الآيتان،الجنسورةفيواثنان

المعنيين.لإفادةتعديتهبالباءومعدى

،39/الآياتالنساء،سورةفيمنهاأربعةموضعأ،عشرأحدفي)آمنوا(:بلفظورد-4

النور،سورةفيوواحد،15،،8،/الآيتان،الأعرافسورةفيواثنان،152،175كا!5

،6و/الآية،الزخرفسورةفيوواحد،52/الآية،العنكبوتسورةفيوواحد،62/الآية

هذهفكل،1،21و/الآيتانالحديد،سورةفيواثنان،2/الآيةمحمد،سورةفيوواحد

)ضذق(الفعلتعديةبالباءعذتتوقدالتصديقمعنىمضمنةالمذكورةالآياتفيالأفعال

ضذقوا:)معناه:(!ةامنوأبآدتع:تعالىقولهفيالسلامعبدبناليرقال،المعنيينلإفادته

لتصديقمتضقتأفصارتعديتهقغذاه)أقز(معنى()آمنالفعلضقنإذبها،وألهزوااللهبوحدانية

،عمرانآلسورةفيبالباءفعديالتؤمنن(:بلفظواحدةمرةوورد.(1)(اللسان!اقرارالجنان

.18/الآية

وفي،و/الآية،الفتحسورةفيواحد،مواضعخمسةفي)تؤمنوا(:بلفظوورد-5

،4/الآية،المجادلةسورةفيواحدوموضع،8/الآيةالحديد،سورةفيواحدموضع

.1،4/الآيتان،الممتحنةسورةفيوموضعان

،البقرةسورةفيفواحدبالباءفغذئ،مواضعسبعةفي)تؤمنون(:بلفظوورد-6

.67صالإيجاز،إلىالإضارةكتاب(1)
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)تومنون(ضضن(بمغنمىوتكفروئآتكصتبصغصق!آفتؤمنون:تعالىقوله،58/الآية

،عمرانآلفيواثنانواختصارأ،إيجازأالمعنيينلإفادةتعدشهبالباءفعداهتصدقونمعنى

،2/الآيةالنور،سورةفيوواحد،5و/الآيةالنساء،سورةفيوواحد،151،191/الآيتان

.11/الآية،الصفسورةفيوواحد،8/الآيةالحديد،سورةفيوواحد

ئؤينقالوأ!اله:تعالىقولهأولها:،مراتثلاثبالباءمعدى)نؤمن(:بلفظوورد-7

نؤمن!ويقولوئ:وقوله،أو1/البقرة9(لحقآؤالوةووزآءبماؤيكفرودتغثنضاأنزلمبمآ

(!تآمررناتجآةومابآلئةنؤيمنلاتتاؤقا!ال!:وقوله،5011النساء/أ!هوببغصونونتحفربصغنمى

والتصديق.الإيمانمعنىلإفادةتعديتهفعدي)تصدق(معنىالفعلضمنا84/المائدةا

،البقرةسورةفيثلاثةموضعأ،وعشرينخمسةفيبالباءمغذئ()ئؤمن:بلفظوورد-8

،الأعرافسورةوفي،\وو/الآية،عمرانآلسورةفيوواحد،232،256،264/الآيات

الفعلتكرر،40/الآية،يونسسورةوفي،وو،16/الآيتان،التوبةسورةوفي،581/الآية

،61،721لآيتان/ا،طهسورةوفي،601/لآيةا،يوسفسورةوفي،مرتينبالباءمعدى()يؤمن

،53/الآية،الرومسورةوفي،4،/الآية،العنكبوتسورةوفي،18/الآية،النملسورةوفي

وفي،2،/الآيةغافر،سورةوفي،12/الآيةسبأ،سورةوفي،51/الآية،السجدةسورةوفي

،2/الآيتان،الطلاقسورةوفي،11،و/الآيتان،التغابنسورةوفي،31/الآية،الفتحسورة

الأفعالمنفعلكلضقنفقد.31/الآية،الجنسورةوفي،33/الآية،الحاقةسورةوفي،11

هوالذيالإيمان:المعنيينلإفادةتعديتهفعدي)ضذق(معنىالمذكورةالآياتفيالواردة

به.التصديقولإفادة،بهوالإقرارالشيءإلىالاطمئنان

تعالى:قولهوهو،228/الآية،البقرةسورةفيواحدموضعفي()ئؤمن:بلفظوورد-9

،الحسابيوموهوالآخراليومووجودبوحدانيةيصدقن:أي(ؤألؤكىآلأيخيبأدترئؤيمن)انكق

واختصارآ.إيجازأالمعنيينلإفادة()يصدقنتعديتهعديفقدولهذا

معنىلإفادةبالباءمعدى،51و/الآيةالنساء،سورةفيمرةاليؤيمتن(:بلفظوورد-51

.(الئضذقن
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معنىلإفادةبالباءمعدى،51و/الآية،الأنعامسورةفيمرة()ييؤمنن:بلفظوورد-؟؟

.(اليضذقن

وواحدة،52،011/الآيتان،الأنعامسورةفياثنتان،مراتست)يؤيمنوا(:وبلفظ-21

،54/الآية،الحجسورةوفي،6/الآية،الكهفسورةوفي،146/الآية،الأعرافسورةفي

.8/الآية،البروتخ!سورةوفي

المعنيين.لإفادةتعديتهومعدى)يقحذقوا(معنىالمذكورةالآياتفيالفعلضمنوقد

وأربعيناثنينفيبالباءمعذى)يؤمنون(:بلفظالتضمينمنالنوعهذاوورد-؟3

يؤقؤنآلدين!:تعالىقوله،3/الآيةففي،3،4،121/الآيات،البقرةسورةفيثلاثةموضعأ،

والإقراربالقلبالتصديقإفادةلأجلبهويعزونبالغيبيصدقونمعنىالفعلضمن(بآلقنب

وفي،141/الآية،عمرانآلسورةفيمرةاللفظبهذاوجاءواختصارأ،إيجازأباللسان

،الأنعامسورةوفي،81/الآية،المائدةسورةوفي،38،51،162/الآياتالنساء،سورة

،185/الآية،الأعرافسورةوفي،131،150،154،مرتينفيهاتكررو54،2/الآيات

يوسف،سورةوفي،17/الآيةهود،سورةوفي،2،44،45و/الآيات،التوبةسورةوفي

،22،60،72،104/الآيات،النحلسورةوفي،31/الآيةالحجر،سورةوفي،3،/الآية

وفي،،58،4/الآيتان،المؤمنونسورةوفي،01،45/الآيتانالإسراء،سورةوفي،051

وفي،4/الآية،النملسورةوفي،201/الآيةالشعراء،سورةوفي،62/الآيةالنور،سورة

،،/الايةغافر،سورةوفي،8/الآيةسبأ،سورةوفي،47،67/الآيتان،العنكبوتسورة

،27/الآية،النجمسورةوفي،6/الآية،الجاثيةسورةوفي،81/الآية،الشورىسورةوفي

.50/الآية،المرسلاتسورةوفي،22/الآية،المجادلةسورةوفي

،البقرةسورةفياثنانموضعأ،عشرسبعةفيبالباءفغذئ)آمنؤا(:بلفظوورد-؟4

لخامصذقاآئزلتبمآايمنوأؤة!اله:إسرائيلبنيمخاطبأتعالىقولهفأولهما،14،19/الآيتان

النساء،سورةوفي،\و71،3و،72/الآيات،عمرانآلسورةوفي،141/البقرةأ(قعكتم

،الأعرافسورةوفي،111/الآية،المائدةسورةوفي،47،136،0،1،171/الآيات

سورةوفي،107/الآيةالإسراء،سورةوفي،86/الآية،التوبةسورةوفي،158/الآية

،8/الآية،التغابنسورةوفي،7،28/الآيتانالحديد،سورةوفي،31/الآية،الأحقاف
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إيجازأالمعنيينلإفادةتعديتهقعذقي)ضذقوا(معنىالمذكورةالآياتفيالفعلضقنإذ

واختصارأ.

وفضمنآ()اللامبفغذئالضمائرإلىومسندأمفردأ)آمن(الفعل:ب/الثالثالموضع

:والاعترافالاترارمعنى

معدىالمعنىبهذاوردفقدوالاعترافالإقرارلمعنىاللغويةالمادةهذهتضمينوأقا

الواردةلأفعالاوعدد،باللاميتعدى)أقز(الفعللأن،المعنيينلإفادة)أقر(الفعلتعديةباللام

فعلآ.عشرأحدالمعنىبهذااللغويةالأفعالهذهمنالعزيزالكتابفي

،،\/الآية،طهسورةفيالأولفالموضع:موضعينفيله()آمنتم:بلفظوردفقد-؟

.4و/الآيةالشعراء،سورةفيالثانيوالموضع

371/نعمراآلأ(ين!يتبعلمنلأاؤلاتؤينوأ!:لىتعاقولهفي(تؤمنوا):بلفظورد-2

قآغترلولؤ!(ليئؤيحوأزوإن!:تعالىوقوله،(1)"دينكمتبعلمنإلاوتعترفواتقروالا":معناه

.(فاعتزلونياليوتصدقونيليتقروالم!ان:معناها12/الدخانا

أدتةلرىحقلكتويمنلنلنولمئفتتضإذؤ!:تعالىقولهفي()نؤمن:بلفظوورد-3

لآأ(يقزتانتأيتناحتئقيممولرنؤمنىلأآثتنآإغالد!رإنألئة:وقوله،551/لبقرةا1(جفرة

الفلاني،الأمريحصلحتىونصدقكلكنقرلاأونقرلن:الآيتينفيمعناه1183/عمران

مضغنأ)نؤمن(الفعلجاءوهكذا،المعنيينلإفادةتعديتهباللامفعدي)نمز(معنىضمنإذ

وفي،و09،3/الآيتانالإسراء،سورةوفي،و4/الآية،التوبةسورةفيوالتصديقالإقرارمعنى

.111/الآيةالشعراء،سورةوفي،4،/الآية،المؤمنونسورة

في)يؤمنوا(:وبلفظ،16/الآية،التوبةسورةفيواحدةمرة)يؤمن(:بلفظوورد-4

.،5/الآية،البقرةسورة

(1)

(2)

قممنافقدوعليه،المعنىهذامثلاللامعبدبنالعزأوردفقد،76صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

تعالى.آدتةرخمةإليهذهببمااستئفاسأالعزيزالكتابمنالفعلهذامواضعباستقصاء

المعى.هذامثل،56،ص،الجلالينوتفسير،61/531القرآنلأحكامالجامعينظر:
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ضثهئمفيرلقوقذكأنلكنمئؤمنؤأآن!أقشظمغون:تعالىقولهفي)يؤمنوا(:بلفظوورد-5

نأأفتطمعون:معناه،(يغقموئؤفئمغقلوةقا!دينمالمجتنفوتهرثصأدته!تخيتئتعو!

معنىضقن)يؤمنوا(فالفعللكم،بيساهماشأنهمكانوقدالإسلامفيوينخرطوالكميقروا

واختصارأ.إيجازآالمعنيينلإفادةتعديفباللامقعذقي()يقزون

القرآنفيواحدموضعوله)تستأذنوا(،معنىمضقنأ)تستأنسوا(الفعل:الرابعالموضع

تستتأيس!وأ(حفبيوناغتزبيىت!تملاتذخلوأءامنوأآلديمنيآتها!:تعالىقولههوالكريم

.(1)"المعنيينلإفادة)تستأذنوا(،معنىمقمغن)تستأنسوا("فالفعل،712النور/ا

القرآنفيواحدموضعوله)تخبر(،معنىمضقنأ)تبدي(الفعل:الخامسالموضع

لم،ا5/القصصأ(ققبهاغلي1نزقطنهاتؤلأثهءتنتدممى!ادث!ان:تعالىقولههوالكريم

سزأيقعقدالخبرلأنالإخبار،معالإظهارليفيدبه(التخبرمعنىبه(التبديالفعلضمنفقد

الاختصار.معالمعنيينإفادةهيالآيةفيالتجوزفيوالنكتةظاهر(الي(،)غير

القرآنفيوله)كذبوا(،أو)كفروا(معنىمقهمفنأبها()جحدواالفعل:السادسالموضع

!وجعدوأسهمخرفبينقداقالوأميرةةاتئتائهئمققاجا!:تعالىقولههوواحدموضعالكريم

،(")"كذبواأوكفروامعنى(جحدوا)"ضمن،لم31،41/النملأ(مي!لعؤظقماآئفمهتمؤآشتيقنتقآبها

المجاز.فيالنكتةهيوهذهواختصارأإيجازآالمعنيينلإفادةتعديتهبالباءفعدي

ثلاثةالكريمالقرآنفيوله،()تحملتكممعنىفضفنأ()يجرمنكمالفعل:السابعالموضع

آنآئم!جدآتحرايرعقضخذو!تمآنقؤبرشصمانمخيرقتيهئم!ؤلا:تعالىقولهأولها:،مواضع

،18/المائدةأ(لهغدلوأآلأعكقؤيرلثمئآن!ؤلايخرمت!تم:وقوله،21/المائدةأ(تغتدوا

فقد18وأهود/(نوجآع!ابقؤتممآيثليصي!مآنشصقاقيمخيرقضكت!لا!قىهمقؤير:تعالىوقوله

.(4)المعنيينلإفادة)تخمقتكم(،معنىالثلاثالآياتفي()تخيرقئكمالفعلضفن

(1)

(2)

(3)

(4)

.646ص،الجلالينوتفير،21/312القرآنلأحكاموالجامع،78صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

علومفيوالبرهان،2،ص،القرآنعلومإلىالموقوالفوائد،75صالإيجاز،إلىالإضارةكتابيمنظر:

.3/321لإتقانوا،3/143القرآن

.،،،،6صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.،8صالإيجاز،إلىالإثارةكتابينظر:
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الكريمالقرآنفيولهوآئروا(،-)اختاروامعنىمضفنآ)استحبوا(الفعل:الثامنالموضع

ات!فرغليآشضخئوأانيةآ!ؤآؤإجؤنكتمابآءكتمة!لآتتخذؤأ:تعالىقولهفمنها،مواضعأربعة

،31/براهيمإ9(لأخرؤآعلىآلديحاةؤ!حتآيممتتح!ونآلدين!اله:وقوله،312/التوبةا!هوقييمقأ

ؤآقا!:وقوله،لما5،/النحلأ(آلأخرؤعلىآلذشاةؤ!حنآآشتحتؤابآتقرلف!د:وقوله

المواضعفي)استحبوا(الفعلضخن،لما،/افصلت(علىآقذئآلقئئفآشتخبزآقهدئتفتمثخود

واختصارأإيجازأمعأالمعنيينليفيدتعديتهما)على(بفعديوآثروا،اختاروامعنىالأربعة

المجاز)1(.فيالنكتةهيوهذه

واحدموضعالكريمالقرآنفيوله)أنابوا(،معنىمضفنأ)أخبتوا(الفعل:التاسعالموضع

لإفادة)أنابوا(معنى)أخبتوا(الفعل)ضمن123أهود/(زيهتمإذ!ؤآختتوأ:تعالىقولههو

اختصارأ.المعيينلإفادة)أنابوا(تعدية)إلى(بفعدي،(2)(أعيمجوالإنابةالإخبات

موضعالكريمالقرآنفيوله،()تستحييمعنىمضقنأ)تخشى(الفعل:العاشرالموضع

)تخشى(فالفعللم37/الأحزاب1(هش!ختآنآحقوآدتهآلآلى!وتخشى:تعالىقولههوواحد

المعنيين.لإفادة")و(،تستحييهأنأحقواللهالناستستحيمعناه)تستحعى(معنى"مضمن

القرآنفيوله)يستحيون(،معنىمضقنأ)يستخفون(الفعلعشر:الحاديالمو!ع

دإقعهئمؤممؤآدتهيمنيتثتخفونؤلآآلاشمنيمت!ضخفون!:تعالىقولههوواحدموضعالكريم

من"لأنيستحبونمعنىيستخفونالفعلضقن1108النساء/أ(آتقوليينلآلرضئقايتتتون

.(4)"أبلاغمنهاستخفىشيءمناستحعى

الكريمالقرآنفيوله)يميلون(،معنىفضفنأ)يخالفون(الفعلعشر:الثانيالموضع

عذاب(ؤيصجيتهئمفتتةتصحيتهتمن1ء؟يقآعنتحايفونألذين!قفخذر:تعالىقولههوواحدموضع

(1)

(4)

معنىواستحمنالمفىإلىأشارالذيهواللامعبدابنفإن،،5صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.بالقرآنالقرآنتفسيرإلىلميله،الكريمالقرآنفيلورودهآثروا

.3/143القرآنعلومفيوالبرهان،،47،5صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.،،صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.(3)رقمالها!انظر
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فعدي،(؟)"يعدلونأو،يعرضونأو،يميلونمعنى(")يخالفونالفعلضقن316النور/ا(آليسز

واختصارأ.إيجازأمعناهمالإفادةتعديته)عن(ب

القرآنفيولهانصرفوا(،-)ذهبوامعنىفضفنأ)خقوا(الفعلعشر:الثالثالموضع

ضقن،411/البقرةأ(إتامعكغتالوأشئطيييتمإلىخقؤا!وإذا:تعالىقولههوواحدموضعالكريم

إليهم،الذهاب:المعنيينلإفادةتعديته()إلىبفعديانصرفوا)2(،أوذهبوامعنى)خلو(الفعل

الأسلوباستعمالفيواللطفالدقةتبرزوهنابهملانفراداأوبهموالخلو،إليهمالانصرافأو

الأصلي.معناهإلىإضافةآخرلمعنىالفعلتضمينفيالمجازي

أربعةالكريمالقرآنفيوله)أمزوا(،معنىفضقنأ)ذكروا(الفعل:عشرالرابعالموضع

،311/المائدة9(شخاذيهروأبهءحطا!ون!م!وأ:تعالىقوله،المائدةسورةفيمنهااثنان،مواضع

ذ!روأماقلضالتسوأ!:وقوله،لما4/المائدةأ(بهءذ!روأفتاحتها!فتتم!وأ،وقوله

آتجيتابهءذ!روأماأوم!تهلققتامال!:وقوله،144/الأنعام1(!ضصل(توبعلئالرقتخنابوء

ابنقالأمروا،معنى(!ذ!روأالفعلضقن،6511/الأعراف1(ألمتموءغونيخقؤئألذين

وقال،(و)"ءيشكلأبوابعليهمفتحنابهأمرواماتركوا"فلما:الأنعامآيةمعنىفيالسلامعبد

-والخيراتالنعممن-شيءكلأبوابعليهمفتحنا:العربيةأهلعند"والتقدير:القرطبي

لاالعطاءهذاأنوطئواوأعجبواوأشروابطروايعني(أوتوآإدافرءأبمآ!حتئعنهممغلقأكان

بهم،وسطونااستأصلناهم:أي(بغتةثعذنثم!الهعنهم-سبحانه-اللهرضاعلىداذوأتهيبيد

غافلغاروهوالإنسانأخذفإذا،أمارةتقدمغيرومنغرةعلىالأخذوهو،فجأة:معناه(و)بغتة

فهذه،(4)"الأمارةمقامقام-عنهوأعرضوا-سلفالذيالتذكيرإن:قيلوقد،بغتةأخذفقد

نأعبادهمعغ!ؤجلاللهسنةجرتوقد)الأمر(،معنىمضمن)ذكروا(الفعلأنإلىأخرىإشارة

أمرواغماالقومغفلةشدةإلىإشارةالمذكورةوالبغتةوتذكير،سابقإنذارغيرمنيفاجئهملا

تذكير.ولاإنذارلاوكأنلهوتركهموذكروا،به

(1)

(2)

(3)

(4)

المعنى.بنفس،3/234القرآنعلومفيالبرهانويظر،،،صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.3/933القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

معنىأنالمحلينصفقد،144ص،الجلالينتفسيروينظر:،76صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

أمروا.:ذكروا

.6/426القرآنلأحكامالجامع
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فيوله)أصغى(،معنىمضمنأمنهصيغوما)سمع(الفعلعشر:الخاصالموضع

،18/الصافاتأ(آلأغلىاتضلإإلىلأيت!تخعون!:تعالىقولهأولها،مواضعثمانيةالكريمالقرآن

وثالثها،512/الأنعام1(تققهوةآنآيمتةقلويهتمؤجعتتائإثكت!تيعقنؤيحتهم!:قولهوئانيها

ةايقا(قاذقاذاآليكأودؤ(لتنينقالو(كنلىكمقخرصأاذاحفإلتكيت!تمعفنترفنهم!:تعالىقوله

(!لايغقلوئولؤكانوألضخآلتمئيعآقآنمتلكإي!تقعونئنويتهم!:قولهبعهاورا،لم61محمد/أ

قوله:سهادوسا،14،/لإسراءاأ(تجوى+هتموإدإلشكيتتتيعو!!اد:قولهمسهاوخا،241/يونسأ

قآشتمعوأانآتقؤقرئوإدا!:قولهوسابعها،311/أطه(!يؤخعيضاقآشتيغآخترئك!ؤآتا

(*"هتقآشتععوأمثلبريض!ساضلأ!تتمائها:تعالىقولهوثامنها،1204/الأعرافأ(تبما

.173/الحجأ

)إلى(بمغذئلأتا(1)(يضغونلاامعنىضمن8/الصافاتآيةفي(ت!ضعونلاافالفعل

آيةفي)إلى(،بعدقيفلماالي(بنفسه)سمع(الفعليتعدىأنالأصللأن(المعنييناليفيد

والحجطهآيةفيوباللام،74والإسراء/42/ويونس61ومحمد/52/والأنعام8/الصافات

تشخيصهيأخرىوفائدةواختصارأ،إيجازأوالإصغاءالاستماعفأفادالإصغاءمعنىتضمن

وتخصيصه.الاستماعلمعنىتحديدنوعوهوالمصغيصورة

القرآنفيواحدموضعوله)جنوا(،معنىمضفنأ)أسرفوا(الفعلعشر:السادسالموضع

لم،35الزمر/أ(أدتهقخهمنئقنالؤا*1نف!صمهتمغكآشرفوأآلدينئ2ليصاقل!!:تعالىقولههو

المعنيين.لإفادةبه)جنوا(تعديه()علىبوعدي،(ر)اونجمعنى)أسرفوا(الفعلضقن

موضعالكريمالقرآنفيوله)جهل(،معنىمضقنأ)سفه(الفعلعشر:السابعالموضع

فقد،0311/البقرةأ(تف!ةفىقمفةمنلاإإئزهضققةعنترصثؤتن!:تعالىقولههوواحد

(1)

(3)

السلامعبدابنذكرفقد،3/134،القرآنعلومفيوالبرهان،كار،،5صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

آيةفيالإصغاءمعنىذكرفقد،7/354القرآنلأحكامالجامعوينظر:المفمن،المعنىهذاوالزركشي

.1/031والنظائرالأشاهومثله،طهآيةبخصوص،11/6،1فيالإصغاءمعنىإلىوألمحالأعراف

الجر.وبحرفبنفسهالفعلتعديفيإليهاستدنافقد،،2/98اللبيبمغني:ينظر

.،6صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:
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المفعولإلى)سفه(الفعلعديولهذا،(1)المعنيينلإفادة)جهل(معنى)سفه(الفعلضمن

.(2)لازمفعلالأصلفي)جهل(الفعلتعديه

الكريمالقرآنفيوله)يروي(،معنىفضفنأ)يشرب(الفعلعشر:الثامنالموضع

بهايثتزب!غتتا:وقوله،16/الإنسان1!ألتهغادتها!غي!ناثرلي:تعالىقولهأولهما،موضعان

)يلتذ(معنىأو،()يرويمعنى()يشربالفعل"ضقنإذ،أكار/المطففينأ(!آئمقربوئ

وإنمابالباءيتعدىلا)يشرب(الفعللأن،(3)"أعيمجوالالتذاذالشربأووالريالشربليفيد

لفظفيوالمجازالحقيقةبينفجمعبالباءعديوالريالشرببهأريدفلما،بنفسهيتعدى

المعنيين.له!افادة،(4)دحاو

فيوردالفعلفهذا،(تعدلالامعنىمضقنأ(تشركالاالفعلعثر:التاسعالموضع

والتسوية()العدلمعنىومفمنأبالباءمعدى،مختلفةبصيغمرةوعرينثمانيأالكريمالقرآن

(!غطيصلطفوآلمثرئاتىبآدتهلائثركتستئبيظه"ءوهؤفيتهلقمققالآقاذ!:تعالىكقوله

:والعدل،(تعدلالامعنى(تشركالاالفعل"ضمنعبدالسلامابنقالاألقمان/31

وأحبوها،اللهكعبادةالأعمنامعبدوافإنهم،والمحبةالعبادةفيشيئآبالئهت!ؤوالاأي،التسوية

(!آلفليينبرلثلنمتؤليهم!!فيهتضئليثنىانكاتآلتع!:النارفيقالواولذلك،كحبه

ونعوتالكمالأوصافدونوالمحبةالعبادةفيإلابهشؤؤهموماوأ8،و،الشعراء/ا

:معناهلأن(بأدته!لالثرك:تعالىقولهفيالتاءدخلت"!ائمامنظور:ابنوقال،(5)"الجلال

يترذبرءس!فطتا(ثزمات!ثركوأبآلئر!وآن:تعالىقولهوكذلك،"هلشريكأفتجعله،غيرهبهتغدذلا

لأن،مشرككافرفهوخلقهمنشيئآبهعدلوقنبه(تعدلوا)إن:معناة"لأن،133/الأعراف1

(2)

(3)

(4)

(5)

.كارصالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.()سفهمادة،العربلسانينظر:

.2،ص،القرآنعلومإلىالموقوالفوائد،،5صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

التعليل.هذامثلالسيوطيأوردفقد،3/321الإتقانوينظر،33"/3علومفيالبرهانيظر:

القيمابننقلفقد،2،ص،القرآنعلومإلىالموقالفوائدويمنظر:،،4صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب

أيضأ.3/340البرهانفيالزركشيوأخذه،السلامعبدابنالعزذكرهماالجوزية
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.(1)"ديدنولالهندولا،لهشريكلاوحدهالله

المعنيينلإفادةبالباءمغداةالكريمالقرآنفي)أشرك(الفعلبهاوردالتيالصيغوأقا

وبلفظ:،18/الآية،الأنعامسورةفي()أشركغ:بلفظوردفقد،متنوعةفهي(والتسوية)الغذل

وفي،63/الآيةالرعد،سورةفي()أشرك:وبلفظ،151/الآية،عمرانآلسورةفي)أشركوا(

،20/الآية،الجنسورةوفي،42/الآيةغافر،سورةوفي،38،42/الآيتان،الكهفسورة

سورةوفي،8/الآية،العنكبوتسورةوفي،26/الآية،الحجسورةفي)تشرك(:وبلفظ

،الأنعامسورةوفي،كار/الآيةالنساء،سورةفي)تشركوا(:وبلفظ،31،51/الآيتان،لقمان

،46/لآيةا،عمرانآلسورةفي(تشرك):وبلفظ،33/لآيةا،لأعرافاسورةوفي،151/لآيةا

النساء،سورةفي()يشرك:وبلفظ،2/الآية،الجنسورةوفي،38/الآية،يوسفسورةوفي

وبلفظ:،31/الآية،الحجسورةوفي،72/الآية،المائدةسورةوفي،48،161/الآيتان

)يشركن(:وبلفظ،33،35/الآيتانالنور،سورةوفي،55/الايةالنور،سورةفي)يشركون(

.21/الآيةغافر،سورةفي()يشزك:وبلفظ،21/الآية،الممتحنةسورةفي

موضعالكريمالقرآنفيوله،()يرضىمعنىفضفنأ()يضيحالفعل:العشرونالموضع

)يضيح(الفعلضمن118أيونس/(آتمقصوينتللايضيحآلئةإن!:تعالىقولههوواحد

واختصارآ.إيجازأ،المفسدينعمليرضىلااللهإن:ومعناه،(2)المعنيينلإفادة)يرضى(،معنى

ورداالفعلانوهذانالمضارعين،(أضل)تفحل،الفعلان:والعشرونالحاديالموضع

الفعلعديولهذا)يجني(معنىمتفممنانمراتأربع)على(بمغذيانالكريمالقرآنفي

لإفادة)يجني(الفعلبهيتعدىالذيالحرفبنفس-المختلفةصيغهكلفي-)يضل(

،15الإسراء/،108أيونس/(علتهال!صيق!تماضل!ومن:تعالىقولهفيكماالمعنيين

معنى)تضل(قضقن،نفسهعلىيجنيفإنما:"معناه:السلامعبدبنالعزقال141الزمر/

.(ر)"(ينجي)

(1)

(2)

)ر(

.()شركمادة،العربلان

.3/423القرآنعلومفيوالبرهان،87صالإيجاز،إلىالإلهثارةكتاب:ينظر

.76صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر
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لم،05أسبأ/(ى!قتغلياعخلقإتمآ!التانقتم!:تعالىقولهفي()أضل:بلفظوورد

عذقيإذ،(1)()أجنيمعنىمتضقن()أمجلفالفعل،نفسيعلىأجنيفإتماضللتإنقل:"معناه

واختصارأ".إيجازآالمعنيينلإفادة()يجنيالفعلبهيتعدىكما()علىبالحرف

هذاورد،(يكفرون،)يكذبونمعنىمضفنأ()يظلمونالفعل:والعشرونالثانيالموضع

)يكذبون(:معنىمضقنأالعزيزالكتابفيمراتثلاث)يظلمون(:وبلفظبالباءمعدىالفعل

أريدفلمابالباءيقذيانو)يكفرون()يكذبون(الفعلينلأنالمعنيينلإفادة)يكفرون(أو

شوسىبغدهممنبعثتاغ!:تعالىقالتعديتهما،و)يظلمون()ظلموا(الفعلانعديمعناهما

قالقمؤام!صرةآلتاقةشؤداتيئآؤة!ال!:وقال،0311/الأعراف1!هبهآؤقلأيزءقاللموأيرغؤنالتثاتينآ

(تطيمونلاتنتابماكأنواآنفمئهمخبيروآآلؤلين!قاؤبسلث:تعالىوقال،لم5والإسراء/1(تهأ

ظالمين،بهافكذبوا:أي":-الأعرافآيةعلىتعقيبأ-السلامعبدبنالعزقالوأ،/الأعراف1

لأن،المعنيينلإفادة)كفروا(معنىأو)كذبوا(معنى)ظلموا(قضقن،ظالمينبهافكفرواأو

.(2)"فيهمحقأيكونوقدتكذيبهفيظالمآيكونقدالمكذب

وأ)تدخلنمعنىمضمنأالفعلهذاورد)تعولين(،الفعل:والعشرونالثالثالموضع

قؤيمي!يحنأشكبرو(الديقآتضلأ!قاذ:تعالىقولهأولاهما،فقطمرتينالكريمالقرآنفي(تضيزن

هذانيةثاوتكرر881/لأعرافا1(يمليتأيئتتغودنآؤقليتيتآينمغكاشنوأةلدين1وتنث!عئميتخرخك

آزمجعضآقنلتخرجتحميرلمصلين!فروأؤقالآآللىين!:تعالىقولهفي،الصيغةوبنفسالفعل

.311/إبراهيمأ!مقمتافيتتغودتآؤ

981/الأعراف1(ييهآتقودآنبايكون!ؤقا:--غقيهآلمئتلأئمشعيبقولأنالعلماءوذكر

مجازعلىمؤؤلهوأو،والصيرورةالدخولعلىمؤؤلهو!اتمافيها،كانبأتهاعترافأليس

قومه،مجقهعلىكانواشعيبمعآمنواالذينقسمآلأن،الجماعةإلىالبعضفعلنسبةوهوآخر

مقيهم،فيشعيبيكنلموانالجماعةإلىالبعضفعلبنسبةذلكفي)العود(استعمالفيصح

.(ر)لكلامهمالمشاكلةطريقعلىمؤؤلشعيبقولأنأو

(1)

(2)

(3)

.،6صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

صاحبوأماالمعنىبنفس،10/281القرآنلأحكامالجامعوينظر:،،،صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب

.الأعرافآيتيفييكذبونيعني:يظلمونمعنىأنإلىذهبفقدالكماف

-الكشافكوينظر،بتصرف3/340القرآنعلومفيوالبرهان،75صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:
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وقدتنووا(،-)نووامعنىفضقنأتعزموا(-)عزمواالفعل:والعشرونالرابعالموضع

ألطققغرموأوإن!:تعالىقولهفأولهماتعالىاللهكتابفيواحدموضعفيمنهمافعلكلورد

يفيؤوالابأن(الطلاقنووا)وإن:الآيةهذهفيمعناه1227/البقرةأ(لجيريجميعأدئةقإن

تزئصيىبعدلهمليسائةوالمعنى،بعزمهم(!لجيص،لقولهم(لجيصجمخآدئة!قإنفليوقعوة

!ؤلالقزمو(عقذة:تعالىفقولهالثانيالموضعوأقا،(1)الطلاقأوالفيئةإلاالمذكورةالمذ؟

حتىالنكاحعقدتنووالاأيفأ:هناومعناهلم235/البقرةأ!آتج!آئكئنبتئلغحتئحا!تلأ

العقدتتميمالعزيمة"لأن:القرطبيقال،(2)العدةمدةتنتهيبأنأجلهالعدةمنالمكتوبيبلغ

،(و)"رجحرفبدونعديتنووا(الاكتعديةتعزموا(الاالفعلتعديةأريدفلما..الشيء.على

عديولهذاتنووا(لاامعنىمضضن523/البقرةآيةفي-تعزمواولا-الفعل:هشامابنوقال

.(4)(ىلع)بلابنفسهالفعل

تجاوز(،لاأوتصرف)ولامعنىفضقنأتعذ()ولاالفعل:والعشرونالخامسالموضع

ذإتجاوز(الاأو(تصرفالامعنىمضمنأالكريمالقرآنفيواحدموضعفيالفعلهذاورد

!ؤلا:تعالىقولههوالموضعوهذا،شابههماأو()تصرفالفعليفيدماليفيد()عنبعذقي

)نبا(معنىلتضمف)عن(بعدي"!ائما:الزمخشريقال128/الكهفأ(غئهتمعتناكلغد

يأ:قلتفإنبه،تعلقولماقتحمتهإذا(عينهعنه)علتأوعف(عينه)نبت:قولكفيو)علا(

معنىإعطاءمنأقوىوذلك،معنيينمجموعإعطاءفيهالغرض:قلت؟التفمينهذافيغرض

.(5)"غيرهمإلىمجاوزتينعيناكتقتحمهمولا:قولكإلىالمعنىرجعكيفترىألافذ،

(1)

(2)

(4)

(5)

اقتصرإذالهامقفي،و2/5الكافمنوالانتصاف،7/250القرآنلأحكاموالجامع،2/95،96=

.والصيرورةالدخولمعنىعلىوالمالكيوالقرطبيالزمخري

.84ص،الجلالينوتفسيهر،1/37والنظائرالأشباهوكذلك،بتصرف،9،/2اللبيبمغني:ينظر

نصفقد،51ص،الجلالينوتفسير،1/73والنظائرالأشباهوكذلك،بتصرف8و2/8اللبيبمغني:ينظر

المعنى.هذاعلىالشوطي

.3/011القرآنلأحكامالجامع

.\هر/\والنظائرالأشباهومئله،،و2/8اللبيبمغني

.الزمخشريإلىونبهالكلامهذاهامابننقلفقد،98،،2/798اللبيبمغني:وينظر،2/148الكشاف
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الفعلهذاوردوقد)يميز(،معنىمقحقنأ)يعلم(الفعل:والعشرونالسادسالمو!ع

)من(بشعدىالذي)يميز(معنىمضمنأالعزيز،الكتابفيواحدموضعفي)من(بمعدى

ابنقال1220البقرة/أ(آئمقيجآففميصذينيغقم!وآلتة:تعالىقولهفيالمعنيينلإفادة

.(1)"بنفسهلا)من(بعديولهذايميز:"أي:هشام

الفعلهذاورد)يصرفوك(،معنىمضقنأ)يفتنوك(الفعل:والعشرونالسابعالموضع

القرآنفيموضعينفيالحرفبنفسيتعدىالذي)يصرفوك(معنىلإفادة)عن(بمعدى

،41و/ئدةلماا1(لكآلئر،آنزلمآئففىعنماتفتنوئ\نزممتم!وآخذ:لىتعاقولهفيولهماأ،لكريما

واحذرهم":معناه،3،1لإسراء/ا1(إقثآؤحيسآألذىغقتسقينوتك!ادوأؤإن!:وقوله

اتباععنليصرفونك:الثانيةالآيةوفيمفتونأ،إليكاللهأنزلهمابعضاتباععنيصرفوكأن

.(مفتونأ"اليإليكأوحيناالذي

فيالفعلهذاورد)أنزل(،معنىفضفنأ)نرض(الفعل:والعشرونالثامنالموضع

تعالى:قولهفيالمعنيينلإفادةتعديته)على(بومعدى)أنزل(معنىمضمنأالعزيزالكتاب

()فرضالفعلضمنفقد518/القصصأ(معارإكلرآذكات!أئققعلضلثفرضىالذى!ان

.(و)والإنزالالغرضمعنىليفيد()أنزلمعنى

)فرض(الفعلوورد)أحل(،معنىمقحفنأ)فرض(الفعل:والعشرونالتاسعالموضع

قا!:تعالىقولههوواحدموضعفي،المعنيينلإفادةتعديتهباللاممعدى()أحلمعنىمضفنأ

.(4)لهاللهأحلفيما:معناه831/الأحزابأ(،*هتآلتهلهيقاقرضقخرخمينآليتئقىكأن

معنىمضمنأالفعلهذاورد)كشف(،معنىمضفنأ)فزع(الفعل:الثلاثونالموضع

(1)

(2)

(3)

مثله.،1/103،104والنظائرالأشباهويظر:،2/898اللبيبمغني

وينظر،الأفعالهذهفيالتهضمينبذكرالسلامعدابنانفردفقد،7،صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

الآية.فيالضمينمعنىأضارفقد،،5:القصصآيةبخصوص،3/134القرآنعلومفيالبرهان:أيضأ

.(2)رقمالهامثىانظر

.(2)رقمالها!انظر
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وهوالعزيز،الكتابفيواحدموضعفي،المعنيينلإفادةتعديته)عن(بومعدى)كشف(،

()فرغالفعلأن"السيدابنعنالزركشينقل123أسبأ/قلوبهز(عنإدافرخ!خق:تعالىقوله

.(1)"الفزعكشفمعنىفيلأثه)عن(بعذقي

الفعلهذاورد)تسدوا(،معنىمقحفنأ)تفعلوا(الفعل:والثلالونالحاديالموضع

فيواحدموضعفيالمعنيينلإفادة)إلى(بمعدى)توصلوا(أو)تسدوا(معنىمضفنأ

:معناه16/الأحزاب1(تعروئاآؤ!آبيهمإذ+تقعلؤأأنإلأ!:تعالىقولهفيالعزيز،الكتاب

والاختصارالإيجازفيواضحةهناوالفائدةمعروفا)2(،أوليائكمإلىتوصلواأوتسدواإلا

مجازأ.الواحداللفظفيالمعنيينبإفادة

مضمنآالفعلهذاورد)علمنا(،معنىمضقنأ)قذرنا(الفعل:والثلاثونالثانيالموضع

آلفبريمت(ثمنإكاآقرآتههـقذزتا3إ!:تعالىقولههوواحدموضعفي)علمنا(معنى

جميعأ)و(.والتقدير،العلم)قدرنا(الفعلأفادإذ،160الحجر/أ

إليهم()تحسنوامعنىمضقنأالفعلهذاورد،(اوط!ي!قت)الفعل:والثلاثونالثالثالموضع

ؤلصآلدينننيئقيلوكئمتتمآلذينعينآلئةلايضفعبئ!:تعالىقولهفيالمعنيينلإفادةتعديته(لىإ)بمعدى

الفعل"ضفن:السلامعبدبنالعزقاللم8/الممتحنةأ(إليهمتتزوهزو!مطوأآنديزكئمئحرصكرفن

)تخيسنوا(تعديةفعداهجميعأ(والإحسان)العدلمعنىلإفادة)تخصيسنوا(،معنى(اولا!ي!قت)

واختصارآ")4(.إيجازأ

موضعفيالصيغةبهذهالفعلهذاوردالأقعذن(،الفعل:والثلالونالرابعالموضع

آلممتتقيم(!لأقعذ!قتمعحرطك:تعالىقولهفي(الألزمنمعنىمضقنأالكريمالقرآنفيواحد

لهملألزمن:أيبه،المفعولعلىمنصوب"الصراطأنالزركشينقلفقد116/الأعراف1

(3)

(4)

.3/134القرآنعلومفيالبرهان

.،8صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.(2)رقمالهامقانظر

.(2)رقمالها!انظر
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.(؟)"دعتمفعلمعنىضمنائاإلامتعدغيركانوان)أقعد(والفعللهملأملكنهأو،صراطك

.المجازثمرةوهذهاختصارآ،المعنيينلإفادة

في)إلى(بمعدى،الصيغةبهذهورد)استقيموا(،الفعل:والثلاثونالخاصالمو!ع

معنىأريدفلما،الحرفبهذايتعدىالذي)أنيبوا(معنىلإفادةالكريمالقرآنفيواحدموضع

إلئوقآشتقيمؤألتعد*إبه!آنخآإتهكز:تعالىقالتعديتهما،الفعلهذاعديوالرجوعالإنابة

إلىفارجعواأي)فأنيبوا(معنى"ضمن:السلامعبدبنالعزقال،لم6أفصلت/(ؤآشتغمروة

.(2)"توحيده

فيواحدموضعفيالصيغةبهذهوردالتكتروا(،الفعل:والثلانونالسادسالموضع

آلئةول!بزوأاتغذؤل!يلوأ!اله:تعالىقولهفيالتحمدوا(معنىفضفنآالكريمالقرآن

قضقن،اللهولتحمدوا:"أي:السلامعبدبنالعزقال،1185/البقرةأ(ماهدلبهثمغئى

الاختصار.لغرضمجازآ(3)"المعنيينلإفادة)تحمدوا(معنى)تكبروا(الفعل

أربعةمضمنأالكريمالقرآنفيالفعلهذاورد،()كتبالفعل:والثلاثونالسابعالموضع

علىمضفننمعنىكلهنانذكرذلكبيانولأجلالحقيقياللغويمعناهجانبإلىالمعانيمن

انفراد.

وردإذقدز(،أو)قضىمعنىمضمنأ-للمعلومالمبني-)كتت(الفعل-أ

بمعنى)قضى(معنىمضفنآالكريمالقرآنفيمواضعستةفي-للفاعلبالبناء-الفعلهذا

القسمفيمتعدغيروورد،المواضعهذهمنقسمفيباللامعديوقد،(الأزلفي)قدز

لأزضىآآذطوأتقؤير!:وقال7811/لبقرةاأ(لكئمآدتةب!ت!قا!ؤآتتغوأ:لىتعالقا،لآخرا

تخا(آلتة!ضمبمالأيصحيمنآالققل!:وقال،112/المائدة9(ثكئمآلتةآتيئكسمبآتمقذشئة

!أؤل!ك:وقال112/المجادلةأ(يل!سرؤآتألاقيفه!دآ!!ت!ب:تعالىوقاللم15/التوبةأ

(1)

(2)

(3)

.3/340القرآنعلومفيالبرهان

.،8صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.(2)رقمالها!انظر
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تهتمتغدئحلأءآري!خلألتهآقكغمبؤتؤلأ!:لتاو،221/دلةلمجاا1(الأيخنتلوبهمفي!شب

.31لحشر/اأ!تيالذآفي

فيوردوقدقدر(،أو)قضىمعنىمضفنأ-للمجهولالمبني-)كيت(الفعل-ب

لإفادة)على(بعديوقدالأزلفيقدريعني)قضى(معنىمضمنأالكريمالقرآنفيموضعين

آلأ(مضاجيهتمإكآلمولعثئهمكتمبآلديمتلترزبيوتكثمفيلؤنمئم!قل:تعالىقال،المعنيين

41/الحجأ(ينه!لى"ر،قأتهتولأةمنآئه،يمهب!ئ!:وقال،(؟)عليهمقضى:أي4511/عمران

ضمنالموضعينفي)كتب(فالفعليفمله)2(،فإثهاتتعهمنائهالشيطانعلىوقذزقضى:أي

العربعليهجرتالذيالاختصارفيالمجازفائدةتبرزوهناالمعنيينفأفادوقدر()قضىمعنى

موضعينفي()أوجبأو()قفىمعنىمضمنأ-للفاعلبالبناء-الفعلهذاووردكلامها،في

الإيجابجعل-تعالى-لأنهالأولعنيختلفالإيجابأوالقضاءوهذاالعزيزالكتابمن

لم،21/الأنعام1(آلرخمةتق!يمهغل!كتتب:-غؤخل-قالإذ-ذاتهجلت-نفسهعلىهنا

الفعلضمنفقد،415/الأنعامأ(آلرخ!ة!ممبعلىزئبهخغثئكتمتهم!بشنئمققل!ال!:وقال

)قضىتعدية)على(بوعدي(الرحمةنفسهعلىوأوجبالأزلفي)قدريعني)قضى(معنى

واختصارأ.إيجازأالمعنيينلإفادة(وأوجب

هذافضقنآوردوقد)قزضر(،معنىمضفنأ-للمعلومالمبني-(ت!تك)الفعل-ج

النساء/أ(آلفئاذغلتناكنتتقيزتتا!ؤقالوأ:تعالىقولهفمنها،مواضعخمسةفيالمعنى

قليللألمفعلىقاديزكممنآخرصأأوأنفسئكخآقتلوأأيئعثحيهخآتآكئتنا!ؤثؤ:وقوله،717

ات!قتقتلمنآتة*وإشخءيلتيئغئ!تتتادلكآخلي!يمق:وقوله،166النساء/أ(قئهتم

يمتتتا!:وقوله،لم23/لمائدةاأ(جميعاآلتاشققتلف!آتتالأزمجىآفيقسارآؤتقميىبغتر

عقتهق!ماكتئتفا:وتوله،145/المائدةأ(لعسبألعسوآلئق!سلآآلتقتتقآنيهآغتيهتم

.12،الحديد/أ(آلتورضحؤنيآئتغآةإلأ

ذإ،الكريمالقرآنفيأيضآ)فيرضس(،معنىفضقنأ-للمفعولبالبناء-)كيت(الفعل-د

(1)

(2)

.،6صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.934ص،الجلالينتفسير:ينظر

http://www.al-maktabeh.com



58؟الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

المعنيين،لإفادةواحدةمرةوباللام،مراتثماني)على(بالحرفمقذئمواضعتسعةفيورد

فيآثقصاصىغتئكمةاتنوأكيمبآلدينتإكا!:تعالىقوله:هيالمواضعوهذهواختصارأ،إيجازأ

ائؤصحمةخيزاتركإنآنمؤلثحضرآخدبهئمإداعليكغكيمب!:وقوله،7811/القرةأ!وآلقنل

مكخاك!مبلجماآعثي!مك!مبأو!ضاءلدينأتآئها!:قولهو،0811/لبقرةا1(فرتسؤألأيذفخيئؤ

ؤهؤنعتالمأعيخم!كيب:وقوله،مرتينهناورد،3811/البقرةأ(مئ!يئقينآلدينىغل

ئقيلؤأ(آلألملعتاآعثت!م!يمبإنعئصتمرهل4!قا:وقوله،6121/لبقرةا1(لكئمكق

،1246/البقرةأ(ضثهضقييلآالأتؤلؤأأثقتالمغثئهمفلتاكيمب!ال!:وقوله،1246/البقرةأ

فيؤئيثتفتوتك!ال!:وقولهلم77لنساء/اأ(آلاشتخصؤنيحتهئمقنرقيإداآتفتالمغقيئهم!قتاك!ب:وقوله

ماتؤلهؤنهنلالنئآآلينم!لىتتمىفيآتيهتففيمئ!تيعيتكوماييالنيقيي!نمآلنه"قلياليت!!

مشضمنالمذكورةالمواضعهذهجميعفي()كتبالفعلأنترى.أ271النساء/أ(لهنكسمب

الأسلوبهذاأوالطريقةوهذهواختصارأإيجازأالمعنيينلإفادةتعديتهومعدى()فرضمعنى

معبالمعنىالوفاءعلىلاشتمالهاالأساليبأحسنمنالمعانيعنالتعبيرفيالمجازي

ؤؤقاة)؟(.المعنىأذىإذالأخ!واالأخصراللفظإلىتميلوالعربالاختصار،

يأتي:وكماالمعانيمنمجموعةفضفنأصيغهبجميع)تكت!ث(المضارعالفعلهـ-

لكريماالقرآنفي،()الحفظمعنىفضقنأالفعلهذاوردفقد(نكئب،)أكئ!ثالفعل-؟هـ/

لثئئيولييقتقيورخمتىآثمآ4منلهوءأصيب!قاذغذابى:تعالىقولهأولها،مواضعثمانيةفي

:معناه6511/لأعرافاأ!ويؤيمنونئاتيتاهملوينؤآةؤ!رلآقلؤلؤئتتقونلتنيناهتت!آمم!ف

ثغئرحق(آلأنبماؤقثلهمقالوأما!ئئصتكت!ب:وقولهبها،وأجازيهملهممكتوبةسأحفظها

عليهموقراءتهوحفظهكتابتهلأن،عليهونعاقبهممكتوبأقالواماسنحفظأي،1811/عمرانآلأ

وتعادويحفظعليهمسيسجلالأنبياءبقتلرضاؤهموكذلك،عليهمالحجةفيأوكدالقيامةيوم

الضفسفيووقعكبيرأثرلهالمع!ىلهذا)نكتب(الفعلوتضمين،(2)القيامةيومعليهمقراءته

(1)

(2)

لهذاالفعلضمنإلىأشارالذيهواللامبهدبنالعزالإمامفإن،كارصرالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

تضفهفيالفعلهذامنالقرآنفيوردماكلبتثبيتوذلكبهبدأمابتتميموقمناالآياتمنقمفيالمعنى

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيدثهوالحمد،المعنىلهذا

.بتصرفالقرطيعنالمعنىهذاأخذنافقد،2و4/4القرآنلأحكامالجامعينظر:
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ماإلىإضافةوزجرآردعآالأساليبأكثرمنوهو،الإشانولىزا!حيوسيحفظشيءكلوأن

البقية.تقاسهذاوعلى،وا!لاغةزا!!لاوالاختمارمنعليهاشتمل

قاشتكئمب!!:تعالىقولهفي،(ونسخل)نحفظمعنىفقحفنأنكنبالفعل-2هـ/

عندنامكتوبآيقولماونسجلسنحفظ:أي1،و/أمريمو!!اذمأدزابؤشذته!يمنتقولم

اثرهتم(وقذكوأماونتحتسبآتمؤفنخينخنإئا!:تعالىوقوله،عليهونعاقبهولفنجازيه

ونجازيهمآثارهموكذلكعندنامثبتآمكتوبأشرأوخييرمنقدمواماسنحفظ:أي211أيس/

ضياعوعدموالتثبيتالتسجيلأووالحفظالكتابةليفيد)نكتب(بالمعنىعنعبروقدبه،

أمامهيشخصبحيثزخير؟أووؤغطهالإنسانتذكيرفيأبلغالأسلوبوهذا،إهمالهأوشيء

فعليه.شرأ!ان،فلهخيرأإنبهاويجازىستعرضأعمالهأن

!وآدئه:تعالىقولهفي،(والحفظبالكتابة)يأمرمعنىمقحقنأ)يكتب(الفعل-3هـ/

ماوحفظبكتابةيأمروالله:معناهلم18النساء/أ(آدترؤتؤكأغلغئهخف!غيققنو!يتيقايكتمب

رس!قتاإنمكراآشرعألته!قلي:تعالىوقوله،(؟)هبليجازيهمأعمالهمصحائففيوتسجيله،يبيتون

180/الزخرفأ!ونو!ئكيتذئهتم!تئرؤرشلتا:وقوله،لم12/ايونستخكرو!ت!(قايكنبون

عمحائففيكتابة،تمكرونماوش!جلونيحفظون-الحفظة-الرسلإن:الموضعينفيمعناه

إليهالإشارةدقةوفيبالمعنىالوفاءفيوأبلغهاالأساليبأوجزمنالطريقةوهذه،أعمالكم

به.الترهيبأوالزجروفي

تعالى:قولهفيورد،المعنيينلإفادة)تحقظ(معنىمضفنأ)ئكتب(-الفعل4هـ/

ويسألون،مكتوبةشهاداتهمستحفظ:معناه،لماو/الزخرفأ!هووتحئلونشهدتهتمضئضكنمب!اله

.(2)العقابعليهمفيترتبالآخرةفيعنها

ورد،المعنيينلإفادة()احفطأو()اجقلأو()ثتتمعناه()اكتثالأمرفعل-5هـ/

آلأ(!آلمثنهلإلجتمعقآ!خئناآلرسمولمؤآتبغناآنرئتيمآاضمآة!زشآ:تعالىقولهفي

معمكتوبةأسماءنااحفظأواجعلأوثبت:الموضعينفيمعناها83/المائدة،53/عمران

أنزلت.بماالمقربينالشاهدين

(1)

(2)

.بتصرفالمعنىهذامنهأخذنا،82و/5القرآنلأحكامالجامع:ينظر

سبق.ماعلىفحملناهالتضمينوأمابتصرفالمعنىمنهنقلنافقدكاكا48ص،الجلالينتفيرينظر:
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قولهفيورد،المعنيينلافادة()خفطمعنىمضقنأ()كيتللمجهولالمبنيالفعل-6هـ/

لمخمينين1آتجرلايضيغألتةإئصيغتهصبهءغمللأكيب!تئلأغدؤمنلوئا!ت!ؤلا:تعالى

نم!خآألئه!خزتهرقتملأ!تسبايا2ؤاؤلايفالعوئؤلا!بيزكلضخغيزكلتققةينفقو!نىي!ؤلا

معنىمضخنالموضعينفي)كتب(فالفعل،120،1121التوبة/ا(!ما!انوأيغملون

عدومنينالونلابأنهم-سبحانه-اللهمنوعدوهذا،والحفظالكتابةالمعنيينليفيد()حفظ

بهليجازيهمضياعغيرمنوحفظصالحعملبسببهلهمكتبإلا-نهبأأوأسرأأوقتلآ-نيلأ

وديانمنيقطعونماوأنكثير،أوقليلمنينفقونمابأن-تعالى-أخبروكذلك،القيامةيوم

سيسجلذلكوكلوالشدائد،للمشاقومتعرضينمعه،بالسير-!ر-اللهرسولمعغازين-

.(1)يعملونكانوامابأحسنعليهويجازونمكتوبألهمويحفظويثبت

المعنىهذامضمنأالفعلهذاوردفقد،()أوجبمعنىمضقنأ()اكتهمثالأمرفعل-،هـ/

تعالى:قولهوهو،المعنيينلإفادةتعديتهباللامومعدى،الكريمالقرآنمنواحدموضعفي

:معناهلما56/الأعراف1(كذتآإليكإتاألأخز!ؤفيحمصنةفنر%لذتايئتتاو1!ضمت!!

.(2)"كذلكالآخرةوفيحسنةالدنياهذهفيلنااجعلأو"أوجب

ومعدى)يجني(معنىمضقنأ)يكسب(المضارعالفعل:والثلاثونالثامنالموضع

تعالى:قولهأولهما:،الكريمالقرآنمنموضعينفيوردوقد،المعنيينلإفادةتعديته)على(ب

لحلتكسصممب!ؤلا:قوله:وثانيهما،1111لنساء/األقت!مهء(غليك!صبه،قائماإثماتم!مكيومن!!

)يجنيه()3(معنى()يكسبهفضمن،نفسهعلىيجنيفإنما:أي،لما64/الأنعام1(إلأعثتهانق!

واختصارآ.إيجازأ

معنىمضفنأللمفعولالمبنيالمضارع)يكقر(الفعلوالئلاثون:التاسعالموضع

لفثلوأمقوما!:تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيوله،تعديةغيرمن)يحرم(

(1)

(2)

(3)

.بتصرفعهماأخذنافقد،2،صه،الجلالينوتفميهر،2،129و8/0القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.""أوجبهو:""كتبمعنىأنإلىالمحليالدينجلالذهبفقد،224ص،الجلالينتفيريظر:

.76صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر
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معنى()يكفروهالفعلضمنإذ(يحرموه)فلنومعناه،5111/عمرانآلأ(يئحفرووخئرقفن

.بناءهفبنى)يحرموه(

تعديته)على(بومعدى)تحاملوا(معنىفضقنأ)اكتالوا(الفعل:الأربعونالموضع

!آللإينلانالععين!ؤلين:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيواحدموضعوله،المعنيينلإفادة

)تحاملوا(معنى)اكتالوا(الفعلضمنفقد1،12/المطففينأقتؤلهؤن!(آلآيسقئآكالوأإدا

اكتيالأالناسمناكتيالهمكان"لما:الزمخشريقال)من(،فيهوالأصل)على(بفعدي

لتعديهالمعنيينفأفاد(1)"ذلكعلىللدلالة)من(مكان)على(أبدلعليهمويتحامليضرهم

المجاز.فائدةهيوهذهواختصارآإيجازأ)تحاملوا(تعديه)على(ب

(2)(يميلونأو)يكذبونمعنىمضفنأ)يلحدون(الفعل:والأربعونالحاديالموضع

!ويتز:تعالىقوله:فأولهما،موضعانالكريمالقرآنفيوله،المعنيينلإفادة)في(بومعدى

العزقال،1180/الأعراف1آستخبهء(ق"لجعدوئآلؤينوذروأبهافآدنمؤلخئئنئربآ!قألآ

من()العزىفاشتقوا،أسمائهاشتقاقفي)يكذبون(معنى)يلحدون("ضمن:السلامعبدابن

")و(.أوصافهبمعنىأسماؤهفتكون،أسمائهفيالحقعنيميونأو،()اللهمن(و)اللات)العزيز(

فهنالم40أفصلت/(لخنآتخفؤنلاةاتيتاثنىيقحدونآلدينإن!:تعالىقوله:والثاني

الصدقعنيميلونأوآياتناعفوفييكذبون:أي)تكدبون(معنى)يلجدون(الفعل"ضقن

.(4)"رعشوسحربأنهاآياتناوصففي

لإفادةتعديتهومعدى)تركوا(معنىمضفنآ)نسوا(الفعل:والأربعونالثانيالموضع

أولهما:)تركوا(،معنىمفممنأمواضععشرةفيالكريمالقرآنفيالفعلهذاورد،المعنيين

ذ!روأفخاحتها!فتنئوا:وقوله،311/المائدةأضاذيهروأبوء(حظا!ون!م!وأ:تعالىقوله

شور(حلآتوبعفتالصقمخنابوءذ!ر2أماقثخالنسوأ!:وقوله،411/المائدةأ(بهء

(1)

(2)

(3)

(4)

.4/302الكشاف

.51/663القرآنلأحكاموالجامع،،صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.032ص،الجلالينوتفسير،7/823القرآنلأحكاموالجامع،،،صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.و7/82القرآنلأحكاموالجامع،،7ص،الإيجازإلىالإشارةكتاب:ينظر
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لم،15/الأعراف1(هدايؤيحهضلقآةأو!متل!ما!شهض!قال!وم:وقوله،144/الأنعام1

وقوله:،5611/الأعراف1(ألمتمو2غينتئهؤئألديمتآتجت!تايوءذ!روأمالهتسوأققتا!:وقوله

دت!موأ!حق:وقوله،(؟)لطفهمنفتركهماللهطاعةتركوا:أي16،/التوبةأ(متهت!يينفآدئة!لهنصو(

آئفم!يهتم!قآنسمهتمآدتةأو!متدكألدينتكولؤاؤلا!:وقوله،811/الفرقانأ(بوراقؤقانوأؤجآلذ!ر

،351/افلأعرا1(لتئبآريتارسصلتتجلىقذقلمنلتسوةلدليئا!تقولم:وقوله،11ولحشر/اأ

.(2)هبالإيمانتركوامعناه

!ؤلا:تعالىكقولهالتعمد(على)التركمعنىمضقنالمذكورةلآياتاجميعفيالنسيان

فضفنالنسيانإنوقلنا(3)والإهمالالتركتقصدوالا:أيلم732/البقرةأ(بينكئمآلفضلأو!نت

بينهماالجمعوأما؟الحقيقيالنسيانهووغفلةذهولعلىالتركلأنالعمد(،على)التركمعنى

المذكورةالآياتفيفالنسيان،حقيقةالمعنيينبينالجمعيمكنلالأنهالمجازعلىفيحمل

عنهغافلآويصبحالقلبمنينمحيحتىقليلآويتدرج،والإهمالالمتعمدالتناسيعلىيحمل

(4)التركبمعنىالمذكورةالمواضعفيالنسيانمعنىوالسيوطيالقرطبيفسروقد،عنهذاهلأأو

فيإليهالمشارالنسيانفيالمتعمدةغيروالغفلةالسهومعنىإلىيشيرواولمذلكعلىونضا

الشريفة.لآياتا

معنىمضفنأ(يوعظ-توعظون-)يوعظونالفعل:والأربعونالثالثالموضع

مضفتةالكريمالقرآنفيالأفعالهذهوردت،المعنيينلإفادةتعديتهومعدى)تؤمرون(

تعالى:قولهأولها:،مواضعأربعةفيالمعنيينلإفادةتعديتهبالباءومعداة()تؤمرونمعنى

يؤمرونمافعلواأنهمولو"أي،616النساء/أ(قتمخثرايكانيوعنهو!يهتاقعلوأ(ؤلؤ!أتهتم!

(3)

(4)

(5)

.52وص،الجلالينتفسير:ينظر

.874ص،الجلالينتفسير:ينظر

.()نسيمادةالمنير،المصباح:ينظر

الجلالين،وتفير،1/11،18/43ر،أوو/30،8،،216/،،4!كا/6القرآنلأحكامالجامعينظر:

.20،،،22،259،178،28،،144،175،207ص

.67صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر
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31/المجادلةأبهء(توغظوئديكزتتخآشصاآنقتليمن!قتخيريرزقتؤ:تعالىقوله:وثانيها

لإفادةتعديتهبالباءوعدي)تؤمرون(ى!عم()توعظونالفعلضقن،(1)(بهتؤمرونذلكم)أي

)يوغنما(الفعلوردالمعنىهذاومثلالمجاز،فيالنكتةهيوهذهواختصارآإيجازأالمعنيين

.2/الطلاقسورةوفي،232/البقرةسورةفي

لإفادةتعديتهومعدى()جمعتمعنىمقهمقنأ()أقتتالفعل:والأربعونالرابعالموضع

قولهفي)جمعت(معنىمضفنأواحدموضعفيالكريمالقرآنفيالفعلهذاورد،المعنيين

)أقتت(تضقن،"يؤتسب"جمغت:معناه،111/المرسلاتا(!أيتثألزسملؤإدا!الو:تعالى

.المجازفيالنكتةهيوهذهواختصارآإيجازأ)و(المعنيينلإفادة()جمغتمعنى

)إلى(بومعدى)يوصل(معنىمضقنأ)يهدي(الفعل:والأربعونالخامسالمو!ع

:أي،الوحشهوادي:ومنه،بلطفدلالة:"الهداية،والإيصالالهداية:المعنيينلإفادةتعديته

أترواحتىمعرفتهطريقوغرفهمعبادةتفترالذيهوو"الهاديلغيرها")3(،الهاديةمتقدماتها

.(4)"والدلالةالرشادوهوالضلالضدوالهدى،بربوبيف

:()باللامأو()إلىبأوبنفسهالمتعديالهدايةفعلبخصوصملاحظة

فيتضمن)إلى(بوباللاميتعدىلكنه،حقيقةالمعنىهذالإفادةبنفسهيتعدىالفعلفهذا

بنفسهيتعدى()الهداية"فعل:الجوزيةقئمابنقالمجازآ،الحقيقيمعناهإلىمفمافآآخرمعنى

المعدىفمن،الكريمالقرآنفيموجودةجميعهاوالثلائة،تارةوباللامتارة()إلىوبحرفتارة

تعالى:قوله)إلى(بالمعدىومن12/الفتحأ(ف!تعيمامجزطا!ويهلىتك:تعالىقولهبنفسه

أفهامعنجدأتدقالمواضعلهذهوالفروق215/الشورىأ!وق!تعيرجروالىتتهلىإتك!فى

المتعددةبالحروفالمعذىالفعلأنوهيبينها،الفرقإلىتشيرقاعدةهنانذكرولكنالعلماء،

اختلافبحسبوهذاالآخر،الحرفمعنىعلىزائدمعنىحرفكلمعلهيكونأنبدلا

(4)

.1/382،القرآنلأحكامالجامعينظر:

.،8صالإيجاز،إلىالإضارةكتابينظر:

.()هدىمادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

.()هدىمادة،العربلسانينظر:
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المطلوبةالغايةإلىالإيصالتضفن)إلى(بعذكقمتى)الهداية(ففعل...الحروفمعاني

علىالدالةباللامفأييئ،المطلوببالشيءالتخصيصتضقنباللامعذكيئومتىالغايةبحرف

.(1)"والتعيينالاختصاص

يدخللافهووالتعيينالتخصيمىمعنىغيرتتضفنلاباللامالمعدىالهدايةفعلولكون

معناهإلىإضافة()الإيصالمعنىيتضمنفإنه)إلى(بالمعدىوأماهنا،التضمينموضوعفي

وعشرينخمسةالكريمالقرآنفيالفعلهذاوردوقدالفقرةبهذهالمقصودوهو،الأصلي

(!ق!تعيصيمز،إذتيثآةمنيهلإىوآئمغيربئاتمشيقيتؤ!فل:تعالىقوله:فأولهاموضعآ،

تضقنفقد،3121/لبقرةاا!!فمتتعيمعرظنميثتأةإمنىيهد!وأدئر:وقوله،لما24/لبقرةاأ

ومثله،بلطفالدلالةوهيالهدايةمعالمستقيمالصراطإلىالإيصالمعنى)يهدي(الفعل

ومن":أي1511/نعمراآلأ(!ميعت!ق،زعإكلهلىئققذبأدئهيقئتصم!ومن:لىتعاقولهأيضأ

.(2)"مستقيمصراطإلىوأرشدوفقفقدوطاعتهبدينهويتمسكيمتنع

وفضحليمةرخمؤفي!مصذخلهتمبهءوآغتثموأبآدتوءاشنوأآلذيمت!قآتا:تعالىوقوله

مستقيمآ")ر(،صراطأثوابهإلى"ويهديهم:يعني،لم5،1النساء/أ(ق!تقيماصزالاإبهوئهديهخ

ض!تعيو(!زوالتيهز!ويقد:تعالىقولهومئله،ليهإيئيغهمأوضلهمويوتدلهمبمعنى

.611/لمائدةاأ

الفعلتضقنفقد،18،/الأنعام1!ض!تقيرعزوإك!ؤهدشفض:تعالىقولهوكذلك

هدلنىإتق!قل:ومثلهوالإرشاد)4(،الدلالةوهولهالموضوعمعناهإلىإضافةالإيصالمعنى

.1611/الأنعام1(تتصتقيرعر9كإ+رل

،521/يونسأ(!ضشعيمصرطنمإينتآءمنؤتقدى!تقترآيىدالىإتذلمحوأؤآدئه!:لىتعالهوقو

(1)

(2)

(3)

(4)

.2/20،12الفوائدبدائع

.4/561القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.6/26القرآنلأحكامالجامعينظر:

.بتصرفالمعنىهذاعنهأخذنافقد،1/471القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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)الهداية(فعلفيكون(1)"الإسلاموقيل،تعالىاللهكتاب:المستقيم"والصراط:القرطبيقال

بكتابهالاستمساكإلىيشاءمنويبلغيوعل-سبحانه-اللهأن:تضمنقدالأولالمعنىعلى

يوصل-سبحانه-ائه:الئانيوعلى،نواهيهواجتنابأوامرهتنفيذإلىويوفقهتهآياوتدبرالعزيز

المجازفائدةتبرزوهنا،إليهويرشدهبلطفهويدله،ارتضاهالذيدينهاعتناقإلىويوفقهيشاء،من

اللطيفة.والإشارةالدقيقالاختصارفي

آلحقلىإتهدىآقمنلقحقتهدىآلتةفليالحتئإلىتهدىننلئزكأبكاينهلئل!اله:لىتعاقولهومثله

تضقن(إلى)بالمعدى(الهداية)ففعل،أر5/أيونس(يهدىآنلأإيهؤكطلأآمقئنغأتآحق

،؟الإسلامدينإلىيرشدمنشركائكممن"هل:يعني،الحقيقيمعناهإلىإضافةالإيصالمعنى

يرشدأفمنومقررآ:موبخآ-لهمقلثم،للحقيهديالله:فقل-منهبدولا-لا،م!الوافإذا

لاالتيالأصناميريد،يهدىأنإلاتهديلامنأميتبعأنأحق-سبحانهاللهوهو-الحقإلى

هيوهذهالاختصاروقوةالتضمينفيالمجازيالأسلوببلاغةلناتبدووهنا.(يلا"آدحأتهدي

،712الرعد/أ(آتابققؤئهدئإتهتحثآءمنيملآلتةإت!قل:تعالىقولهومثله.المجازفائدة

ويهدي:المعنىفيكونالحقيقيالهدايةمعنىإلىإضافةالإيصالمعنى()الهدايةفعلتضمن

إليه.ويوصلهويدلهدينهإلىأوطاعتهإلىيرشد:أي،إليه

الإيصالمعنىتضقنا121/النحلأ(!مجزوقتعيمإلت!وهدله:تعالىقولهوكذلك

المستقيمالطريقإلىوأصلهوالإرشاد،والتوفيقبلطفالدلالةوهوالحقيقيالمعنىإلىإضافة

،--غقةآلهـثتلأإبراهيمسيدناعنتخبرلآيةوا،الإسلامدينوهواضطرابولافيهعوجلاالذي

بتضفننجليآواضحآهناالاختمحاريكونوربما)و(دينهإلىوهداه--سبحانهاللهاصطفاهوكيف

قأته،تؤلأةنم،هئآعلئهكنب!:تعالىوقوله.المجازيالأسلوبثمرةوهذهللمعنيينالفعل

وفعلالسعير،عذابإلىوئوضفةتذلة:معناها4/الحجأآلت!عير!(عذالبإكيفحلهيررؤتهديه

رشد،فيهاليستولاهلمنالشيطانهدايةلأنالتهكمعلى-أعلموالله-مبناههنا()الهداية

(1)

(2)

(3)

.32و/8القرآنلأحكامالجامعينظر:

.8/134القرآنلأحكامالجامعينظر:

.بتصرف،و9/51القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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وألهموجهأالشيطانيجعلبمنالتقكملغرضالضذعلىهنافالهداية،ضلالدلالةهيبل

بتضمينالمعضىهذاعنالتعبيرفيلاختصاراغايةالآيةاستوفتوقد-بالتهنعوذ-عليهمستوليأ

هيالشيطانيتولاهمنغايةأونهايةأنإلىبسرعةفيهوالإشارةالإيصالمعنى()الهدايةفعل

عليهمقضيفهو،بيانفضلإلىيحتاجلاحتميشيءهذاوأنالسعير،عذابإلىالوصول

أعلم.والله،الأزلفيذلك

421/الحجأ(!آلحميوعروإكوهدوأآتقؤليسنىآلظئبإلى!ؤممهوأ:تعالىوقوله

القولمنالطيبإلىوالإرشادالإيصالمعنىكليهمافيوتفمنمرتين()الهدايةفعلتكرر

منفهذا،القرآن:وقيل،(اللهإلاإلهالاكلمةهوالقولمنالطتبفإنالحميد،صراطوإلى

وقوله.(1)الإسلامدينوهوالحميدصراطإلىوأرشدواأوصلواأنهمالأخرىومنجهة،

آلذينؤتينى!:لىتعاوقوله،614النور/أ(!ض!صقيرإذصروت!ثتآءمنتهدى!ؤآدته:لىتعا

،61/سبأأ(!نقضلينآتحييدآعروإذولمجقلىى"لحتئآفؤزتثيحنإتشلثأنزذلذىآآلعتتمأولؤأ

و)سبأ()النور(آيتيفيالهدايةففعل،(2)(القرآنوهو)الحقإلىيعودالهدايةمحلفيالضمير

.المجازأسلوبثمرةهيوهذهلاختصارابغايةالحقيقيمعناهإلىإضافةالإيصالمعنىتضفن

إلىقآفدو!ألتهدونييمن!يقهدونؤماكأنرأؤآؤؤخهئمطلآوأالديخةأخثروأ!!:تعالىوقوله

معناهإلىإضافةالإيصالمعمى()الهدايةفعلتضقن،22،123/الصافاتا(!آئحجيممجترو

إلايكونلاوالسوق")ر(سوقوهم:"المعنى:القرطبيقالولهذا()دلوهم:وهولهالموضوع

المحشورينلأن،يساقبمنالتهكمعلىهنامبنيأيضأالهدايةوفعل،المطلوبإلىب!يصالهم

مساقالكلامساقالكريمالقرآنولكن-الجحيمإلىالدلالةعقلأ-يريدونلاالظلمأهلمن

واستهزاخ،بهمتقكمأالمعنىمنالضدعلىالظلمأهلمعفهو،الجنةإلىالإيمانأهلهداية

والاختصارالتضمينوأسرارهاالشريفةاللغةهذهلطائفمنالآيةفيفاجتمع،ظلمهمجزاء

مهانين.ويساقونبهممتهكمأيحشرونوكيفهؤلاءحالوتصويروالمجازوالتقكم

(1)

(2)

(3)

.بتصرف،21/30،13القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.41/162القرآنلأحكامالجامعيظر:

.51/73القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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ففرخداودعكدخلؤااذ!بإ!ملآلت!ؤروأإليأتخغنجؤأآتكوهل!!:تعالىوقوله

ص".ء"ءصطص
شوآءآلضشو!(إكواهدنالهتثططولالحقباتطنناقآخكانجغصىعكبقفنابنئخضحماقلآتخفقالو(متهتم

الطريقإلىوأوصلناأرشدناأوودلناالقضيةهذهفيبيننا!احكلمعناهلم،21،22أص/

الحقيقي.معناةإلىإضافةالإيصالمعنىمتضمن()الهدايةففعلفيها،الصحيح

113الشورى/أ(ينيصبضناتتهوئهدك!يسثآ2شنإته!تبىآلته!:تعالصوقوله

يدلالذيهو-شتحاتةؤتخالمت-اللهأنالآيةومعنى،الإيصالمعنىمتضقن()الهدايةففعل

ق!تقير(عزوالىتتهدىإتك!فى:تعالىقولهومثله،ينيبمنطاعتهإلىأودينهإلىويوصل

وهذا،إليهوتوصلهموتدلهم(؟)مستقيمصراطإلىوترشدلتدعوإنك:معناها52/الشورىأ

.(اليالتضمينبأسلوبالمعنىهذاعنالتعبيرفيالاختصارغاية

ىلإ"ىدهتيذتليتينلخامضتدئاموسىبغدأنننذمنماشتمغنا!ئئاتعؤضتآإتالو(قا!:لىتعاوقوله

لؤأققاآلجنتقرينآشتتغآتةلتإأوجى!ئل:وقوله،لم03/فحقالأا1(!م!تعيمطريؤوإكلحقآ

له:قوو،1،21/لجنا1(!ا!آبزنالثئيركؤثنتتابه!ئآدثم!زلآإلىتهدك!!مخب!نااقزكغناإتا

معنىالمذكورةالآياتفيالهدايةفعلتضمن11و/النازعاتأقئخصثئ!(اذرئلث!ؤآقدتك

ثمراتمنوهوالاختصار،بغايةالمعنىهذاعنوعبر،الأصليمعناهإلىإضافةالإيصال

العزيز.الكتابفيالمجازيالأسلوب

بالحرفلتعديته(ذهبأو)زالمعنىمضمنأ()هلكالفعل:والأربعونالسادسالموضح

تعديتهما)عن(بومعدى(ذهبأو)زالمعنىمضمنأالكريمالقرآنفيالفعلهذاورد)عن(،

:السلامعبدابنقال،12و/الحاقةأ!ققذغيئمثنهيتة!(:تعالىقولهفي،المعنيينلإفادة

فيالنكتةهيوهذهواختصارأإيجازأ(3)"المعنيينليفيدذهب(أو)زالمعنى)هلك("ضضن

غيرمنوزوالهذهابهمعناهالآيةفيالمذكورالسلطانهلاكلأن،وأدقأبلغكونهمعالمجاز

يذهبأويزولقدالسلطانلأنالمعنىهذاعلىاشتمللماذهب(أو)زالبعتزولو،رجعة

(1)

(2)

(3)

.بتصرفالقرطبيعنالمعنىهذانقلنافقد،61/60القرآنلأحكامالجامعينظر:

.(1)رقمالهامقانظر

.78صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:
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غايةوهذا،ألبتةوالانقطاعالزوال:المعنيينأفادبالهلاكعنهغتزتقالكنيستعادأويرجعثم

تنقضي.لاالتيوعجائبهوأسرارهالقرآنأساليببديعمنوهوالاختصار

هذاوردوقد)ادعوك(،معنىمضمنةلك()هلالعبارة:والأربعونالسابعالموضع

فيلكهل:يقالوإئما811/النازعاتاتركأ!(لكالآآنققتمهل!:تعالىقولهفيالتضمين

)إلى(بتعديتهفساغ،(1)تزكىأنإلىأدعوك:الآيةفيالعبارةهذهفمعنى،إليهأدعوك:أيكذا؟

الموضعوهذاوألطفها،الطرقبأخصر(-أدعوك-والفعل)العبارةالطرفينمعنىلإفادته

الأفعالفيالتضمينألوانمنعليهوقفتمامجموعفهذاوبعد،الفعلبتضمينيلحقأنأولى

الشريفة.القرآنيةالسورترتيبعلىمرتبأجعلتهوقد،الكريمالقرآنفيالواردة

.()المستقبلعن(الماضي)الفعلبلفظالتجوز:والعشرونالخامسةالعلاقة

.()الماضويةالعلاقة:المعاصرونالبلاغةعلماءويسميها

النوعوهذاالاستقبالمعنىبهمرادآ(الماضي)الفعليستعملأنهيتعريفها:أولأ:

مضىلما-أصلأ-ي!تعملالماضيالفعللأنوذلك،المرسلالمجازأساليبمنأسلوب

أخبرإذا"أثافمنهاكثيرةبلاغيةلأغراضيىي!تغقلفإئهموضعهغيرفياشتغيئفإذا،الزمانمن

بيانأ"،وأفخمموقعأ،وأعظموآكدأبلغكانبعد،يوجدلمالذيالمضارععنالماضيبالفعل

بكونهاالمقطوعةالأمورمنوصارووجدكان"قدأثاالمعنىمنيعطيالماضيالفعللأن

المقذدةالهائلةالأمورمنالفعلمدلولكانإذافيماذلك"ويغلب:الزركشيقالوحدوئها")2(،

")ر(.لوقوعهوتحقيقآتقريرأالماضيلفظإلىفيهف!غذلبها،المتؤغد

الكريم:القرآنفيأمثلتهائانيأ:

ماأكثرالمجازأساليبمنالنوعهذاأنالسلامعبدبنالعزعنالجوزيةقيمابننقل

(1)

(2)

(3)

الآية.فيالتضمينمعنىبذكرالزركيانفردفقد،3/933القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.23ص،القرآنعلومإلىالمثوقالفوائديظر:

.3/2،3القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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بهذااستأنسنافقدهذاوعلى،(؟)(اهريغفييجيءو)قدو)أجوبتها(،)الشروط(فييكون

بالاستنادالكريمالقرآنفيالمستقبلعنبهاعتزالتيالماضيةالأفعالجمعوآثرناالتقسيم

بعد-فوجدناالكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجمكتابمعتمدينالثلاثيالتقسيمهذاإلى

المستقبلعنبهعبرماضفعلمنلغويةمادةتخلوتكادلاأنه-فيهاللغويةالمواداستعراض

فضلأ،(الشرط)غيروفي،(الشرط)جوابوفي،()الشرطفي:أعني:الثلاثةالأقساممن

بعضوزادتأكثر،أووثلاثةوشاهدينشاهدمنأكثرالواحدةاللغويةالمادةفييكنلمإذاعما

والتثنية)الإفرادبصيغةمنهااشتقوما)قال(:مادةوهيموضعأ،السبعينعلىاللغويةالمواد

المتضمنةالآياتنقلجعلمما،(والمتكلموالغائبالمخاطبو)بأسلوب،(والجمع

برقمإليهاالإشارةأمروحتىلكثرتها،متعذرأالمكانهذافيالنوعهذامنالماضيةللأفعال

فإنناولهذاالمجاز،فياستعمالهاصحةتوثيقإلىتحتاجلأتهاأيضأمتعذرأالسورةواسمالآية

فيوجودهحقيقةإلىللإشارةالثلائةالأنواعمننوعلكلالأمثلةمنعددبذكرهناسنكتفي

تأويله.فيالعلماءطريقةوبيانالعزيز،الكتاب

الئروط:تركيبضمنالمستقبلعنبهاكبزالتيالماضيةالأفعالمنوردماأولأ:

عثدتانرئنآغلضخازيعفيصضتغ!ؤإن:تعالىقولهومضهاالعزيزالكتابفيكثيرةوهي

فهوتئتتم!قإن:وقوله،(2)بيرفيتكونواوإن:معناه123/البقرةأضثلإء!يمنبورئرفأتوأ

تغذفمآقؤآةأتتغت!ؤلالق:وقوله،(ر)مكلخيرفهوتضوبوا!ان:معناه،13/التوبةا!ل!ئمختر

!ثس:وتوله،تتبغلئن:همعنالما02/لبقرةاأ(ويزؤلالصحيريح!يحنمنألترلكتالعننآيحنكتجآةألدى

وقوله:،تؤخرنيلئن:معناه261لإسراء/اأ(لأتيلأإذزتته7لأختننئآئمتغهتؤمصإذآخرتون

يهلك.:معناه،لم671النساء/أ(ترذقايضفقثهاأخت7ؤتايوؤتاثه.ليتمىق!لثأئسؤأإني!

بالذاتالأداةوهذه،الاستقبالمعنىيفيدالشرطية)إن(بعدالماضيالفعلأنوتفخنما

(1)

(2)

(3)

.23ص،القرآنعلومإلىالمثوقالفوائد:ينظر

.33ص،القرآنعلومإلىالموقالفوائد:ينظر

.(2)رقمالهام!انظر
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.(؟)"مورنالمعنىفيوهمالبنائهما،فيهماتؤثرفلاماضيينفعلينعلىتدخلأن"يجوز

معنىعلىفيحملالشرطية)إن(بعدالماضيةالأفعالمنالكريمالقرآنفيوردمافكلولذلك

المستقبل.فيالمشروطتحقيقعلىيقوموإتماالماضيمعيصحلاالشرطلأن،الاستقبال

:ةمعنا361لإسراء/ا1(بمزجقترتجرآقإتيحئهرتبغكفمنهمتآذقاذ!:تعالىقولهومثله

سصيرت!آلخاذ!ؤإداآنكذزتألحومؤإدايآثخ!كيززت)إدا:وقوله،منهمتتتعكفمن

إدازيخت!ؤآلعؤشإدا!ؤسخرتلبحارآؤإدايخيرثاتؤخوثىؤإدا!غطلفآئي!ثماز!ادا

.أو-1التكوير/أ(!فيقتدتب!بآقياتضؤ!،د!سئيقت

بلفظالمستقبلعنعتز!اثما،مستقبلوالمعنىالماضيبلفظالأفعالهذهجاءت

الماضيولفظوحدوثها،بكونهاالمقطوعةالأمورمنوأنه،وحصولهوقوعهلتحققالماضي

وماالجبالوتسييرالنجوموانكدارالشمستكويرحصولفإن،القلوبفيموقعأوأعظمأفخم

بعدوخاصةالنفوسمنهوترتجفالقلوبمنهوتتص!تملأبصارالهتشخص!عظيمشيءذلكإلى

وصذقه.ذيمزماتحققثبوتيفيدالذيالأسلوبوهذاالطريقةبهذهالكريمالقرآنفيعرضه

آنقطزث!(آلمتمآ4!ادا:و111التكوير/ا(كعيطت!أتخآ4!ىادا:تعالىقولهومثله

لم1النصر/أ(آلتهنضهمرجآة!إذا:ولم1/لانشقاقا1أنهمثقت!(آتخآة!اذا:و11لانفطار/ا1

وصحتهذلكوقوعصدقلإفادة)الماضي(بصيغةجميعآفيهاالأفعالجاءتكثيروغيرها

أكانتسواء-الزمانمنيستقبللماظرفهيالتي)إذا(بعدالأفعالأنفلاحظنا،وثبوته

إحدىوهو،المستقبلمعنىفيبعدهاتجيء-لهمتضقتةكانتأمالشرطمعنىمنمجردة

معنىبالماضيمقصودآكانإذافيماذلكيحددالذيهووالسيالتى،(2)الكلامفيوظائفها

وتضيرلهث،المستقبليليهافإئة)إن(:بمعنىالتيالشرطيةالو(،ومثلها:.يكنلمأمالمستقبل

،11،/أيوسف(ؤلؤ!تاضخديينلآآئتبمؤيز!ؤقآ:تعالىكقولهالاستقبالإلىالماضي

.أولنساء/اأ(3)(غثئالئمغفقاخافوأذزتةطعهضيمقتركوأتؤلذيئآؤليخثى!:وقوله

(1)

(2)

)و(

.041ص،المبانيرعفينظر:

.236ص،الدانيالجنىينظر:

المعنى.بهذا،2و1ص،المبانيرصفوينظر:،295ص،الدانيالجنىيظر:
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المضارعبمعنىالماضيعلىدخولها"يجوزالولا(:أنإلىأيضآالعلماءوذهب

ءالهتما(ئرنهائاآدتودونيينآ!ذوأألدينققؤلاتضشفئم!:تعالىاللهقال،التوبيخمعنىوفيها

منإنإذ2211/التوبةأ(؟)(طآلفةضئهتمفرقهض!قلولاتفريمنكأ:وقوله،128/الأحقاف1

!وآنفقوأنحو:تأويلهفيأفابالمفارع"،قختض!والعرضللتخصيصتكونأنوظائفها

قنوآكنقأصخذئقرليبآجليآخزتنيإلهتؤلأرهمققيقولمآتمؤتآخدكئميآقىآنقتليينينفاززلهثيهم

لمجيفالمضارعمعنىعلىمؤول"أخرتني"فالفعل،115المنافقون/اآلضنلجين!()2(

فيواعتبارهالتأخيرتحقيقيطلبكأتا،تريبأجلإلىتؤخرنيلولاوالمعنىالولا(بعد

لقد،هيهاتولكن،نفسهيتداركأنأرادوكأئاالعاقبةسوءمنخولههي!ثمذ؟المستجابحكم

.الأوانفات

الثروط:تركيبغيرفيالمستقبلعنبهاعترالتيالماضيةالأفعالمنوردما:ثانيآ

شآةمنإلأآلازض!فيومنتؤف!ئ!آفيمنقعخآلضحورفييخفخؤتيزم!:تعالىقولهفمنه

:قال"إئما:-تعالىآدثةرحمة-الجوزيةقتمابنقال،لم78/النملأ(!د؟خرينآتؤوكأآدته

وأثه،وثبوتهالفزعبتحققللإشعار،مستقبلوهو)ينفخ(قولهبعد،الماضيبلفظ)ققيزغ(

يقعأمرعنالماضيبالفعلالتعبيرلأن")ر(،والأرضالسمواتأهلعلىواقعمحالةلاكائن

.(4)هبمقطوعأوبكونهالفعلتحققثبوتعلىتذذالمستقبلفي

داخرين،القيامةيوميأتونهوكل:يقالأنعلفالأ)أتوه(الفعلهوآخرشاهدالآيةوفي

وهذا،وانتهىحصلوكأثا،(5)وقوعهلتحقيقالماضيبصيغةعنهعتزلكته،صاغرينيعني

ذليلة.صاغرةهناكمجيئهاوكيفيةالمخلوقاتحالةتصويرمنفيهماإلىإضافة،الترهيبغاية

(1)

(2)

(4)

(5)

.2و2ص،الهبانيرعف:ينظر

.1/361اللبيبمغنيينظر:

.292ص،المبانيرصف:ينظر

،3/3،3القرآنعلومفيوالبرهان،3/161الكشافوينظر:،32ص،القرآنعلومإلىالمشوقالفوائد

المعنى.بهذا،05وص،الجلالينوتفسير

المعنى.هذاالسيوطيذكرفقد،5هصو،الجلالينتفسيرينظر:
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مفقة!الإنسانأ!امتزاللا4!أو!سعئما،الأمرفيأنلأشعرالمضارعبلفظعنهعتزأتهولو

!انأرا!لما-حكمتهتجفت-اللهأنلاإ-فيهاسادروهو-المعاصيعنيتوبأنبإمكانهوأن

!اءوالأرضالسمواتفيمنكلفيهاتفرنخالتيالمهولةوالساعةالرهيبةالحالةتلكوتصوير

و)أتوه(.)فزع(الفعلينمنكلفيالماضيبلفظ

أثهممعناههناها)برزوا(فالفعل112إبراهيم/أ!ولهتهجميعاؤبرزوأ!:تعالىقولهومئله

به،-لمكلتحاتهؤتعالى-اللهأخبرمالأنالماضيبلفظجيءواتما،القيامةيوميبرزون

لهت!تتعجلوة(قلآآدفررتآ+قآ!:-اسمهغر-قولهومثله،(؟)دجووكانقدفكائةوضخيهلضذقه

الأمرثبوتلصدقالماضيبلفظعنهعتزلكن)يأتي(بمعنىهناها)أتى(ف11النحل/أ

لوقوعه.تحقيقأ،(2)ومضىأتىبمترلةفصار،ووقوعهحدوثهمنبدلاماجملةفيودخوله

بهاعبرالتيالماضيةالأفعالمنالكريمالقرآنفيوردماكليحملالمعنىهذاوعلى

جيكأقد-يبدوفيما-المستقبلعنبالماضيالتعبيرإذالشروطتركيبغيرفيالمستقبلعن

يعيئثىآدئرقال!ق!:تعالىقالكماالعلماءعننقلناةالذيالغرضلهذاالكريمالقرآنفيبه

يقولإذ:معناةإنإذلما61/المائدةأ(آلثؤ3و2يمنإبهترؤأيقآيحطونييلئاليىقئتآنتةتىتمآبق

وقوله:،يقولون:بمعنى112/أفصلت(لخئتاثتالدخثملممته3ولمل!ؤقالوأ:وقوله،(3)الله

ألفحويىفي!ؤنعخ:وقوله،يقال:بمعنىلم43/الجاثيةأ(لؤيحكزهذالهتي!يتريقاتنم!بئكأآلؤم!ؤييل

والصعقالصورفيفالنفخكاأ،8الزمر/أ(أدتهلثصآةققإلأآلأزضيىفيومنآلمتتغؤدتفيمنفصحيئ

السمواتفيقنانصعاقوهوعنهيتسببماويتبعهأولآالنفخ،المستقبلفيسيحدثانفعلان

وقوعهمالصدقمجازأالماضيبلفظعنهماعتزمستقبلانالزمنفيفهما،الأرضفيومن

والهولالدهشةمنالماضيبلفظالتعبيريثيرهعمافضلآ،حاصلانمحالةلاوأتهماوثبوته

الصعقبلفظعنهالعبيرلكن)مات(بمعنىكان!ان)صعق(الفعللأن،والرهبةوالخوف

(1)

(2)

(3)

.23ص،القرآنعلومإلىالصئموقالفوائد:ينظر

.(1)رقمالها!انظر

.(1)رتمالها!انظر
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بلفظومجيؤةوالأسماعالقلوبفيموقعأوأعظمبيانأأفخم،(؟)الكبيرةالقذةبمعنىهوالذي

الكريم.القرآنفيكثيرهذاوأمثال،ذلكفيوآكدأبلغالمستقبلعنالماضي

:الشرطجوابتركيبضمنالمستقبلعنبهاعترالتيالماضيةالأفعالمنؤزدمائالثأ:

آلأزفيفيقتهتهثمانألذين!:تعالىقولهومنهالكريمالقرآنفيأيضأبكثرةواردوهو

بلفظفعبر،الصلاةيقيمواالأرضفينقكنهمإنالذينمعناه141الحج/أ(ةؤل!ضلآآقاموأ

كانقققاشذ،ولافيهمزتةلاوأتهالمؤمنينمنذلكوثبوتالصلاةإقامةلتحققالماضي

مضحفقايىمخاقرآؤأقشفتا!ؤلبر:تعالىوقولهحصل،قدفكأئهالماضيبلفظعنهعتزكذلك

عدئموإق!ال!:تعالىقولهوكذاليظلن)2(،:معناه151الروم/أ(!يكفرونءتفبيحنلطتوأ

إلىعدنا-جفه-محمدقتالإلىتعودواإن:"معناه:الجوزيةقتمابنقال.أ8الإسراء/1عذتا(

قولهومثله،(3)"محالةلامستقبلالمستقبلعلىوالمرتبمستقبلأ،إلايكونلاوالشرط،نصره

تفوىآؤآلظئرقتخالفهآلمتتمذمنىخقمكالغابأدتريثيكومنبهجممثريهينغتزيتومالوحصقآة:تعالى

مستقبلأإلايكونلاالشرطلأنالماضيبلفظعتز،113/الحجأسجيؤ!(مكاننيآلزجبه

يسمعسقوطأساقطمحالةلاوأتة،بالثهيشركالذيسقوطوتحققثبوتلإفادة)خز(:فقال

يحملهذاوعلى،وأبلغوآكد()سقطمنبيانأوأفخمموقعآأعظم)خز(لفظةلأن؟(4)ريرخمنه

الكريم.القرآنفيالمستقبلعن-بهاعبرالتيالماضيةالأفعالمعنى

.()الماضيالفعلعن(المستقبل)فعلبالتجوز:والعشرونالسادسةالعلاقة

.()المستقبليةالعلاقة:المعاصرونالبلاغةعلماءويسميها

)الماضي(الفعلمعنىبهمرادأ()المضارعالفعليستعملأنهيتريفها:أولأ:

أيضأمجازيأسلوبوهو،السابقالأسلوبخلافالمرسلالمجازعلاقاتمنالنوعوهذا

.()صعقمادة،القرآنغريبفيالمفرداتفيالمعنىهذايظر:(1)

.33ص،القرآنعلومإلىالمشوقالفوائد:ينظر

.(2)رقمالهامث!انظر

)خر(.مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر
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الجوزية:قتمابنقالالعلماء،ذكرهاكثيرةبلاغيةلأغراضموضوعهغيرفيالفعللاستعمال

المضارعبالفعلالإخبارلأنبالمستقبلالماضيالفعلعنبالإخبارالعربقصدت"!انما

وذلك،الماضيبالفعلالإخبارمنأبلغذلككانشيء،وجودعنالإخبارحالةفيبهأييئإذا

السامعكأنحتىالصورةتلكويستحضرفيهايقعالتيالحاليوضحالمضارعالفعللأن

يشاهدها")؟(.

القرآنفيواردالنوعوهذامنها:المختارةوالأمثلةالكريمالقرآنفيورودهاكثرةئانيآ:

النوعهذاوجودحقيقةعلىكشواهدالآياتمنعددبذكرفسنكتفيولذلك،(2)بكثرةالكريم

ملثغليآلشينطينتنلوأما!ؤآتتعوأ:تعالىقولهفمنهالعزيز،الكتابفيالمجازأساليبمن

(!تقولونبماعمذركيصحيقآتتثتغلآؤلقذ!:وقوله،(و)تلتما:أي0211/البقرةأ(س!ليمن

:أي718/البقرةأ(!تقنلؤئولهنريقا!ففرلعاكذتتم:وقولهعلمنا)4(،:أيأو،الحجر/أ

آئعهو!وقالمئ:وقوله؟قتفئمقيتم:أيوأ1/البقرةأ(ألئرأطمدتقئلؤن!قلتم:وقوله،قتلتم

آباءكمغذتفلم"المعنى،811/المائدةأ(يغذبكمقيخلهلؤآحتؤهأدئزأتنؤأتخنوآلتصرى

:يقولالجاحدلأنيكن،لمبشيءعليهميحتجبأنيؤمرلم-خ!رر-النبيئلأن،والقتلبالمسخ

.(5)"ناكقدبماعليهماختخلكن،(أعذبلا)إني

أبلغوهوتشاهدوكأتهاالفعلصورةلاستحضارالماضيعنالمضارعبلفظغتزفقد

والجدةالحركةمنالسابقةالآياتفيفعلكلصورةاستحضارفيلماالنفوسفيوأوقعوآكد

حينئذلأتهذلكأفادلماالماضيبلفظعنهاعبرولو،الآنتحدثوكأنهاالصورةونقلوالبيان

فهو،المنسيحكمفيوأعبحزمانهانتهىقدوهوالناسمسامععلىيلقىبخبرأشبهسيكون

(1)

(2)

)و(

(4)

(5)

المعنى.بهذا3/3،3القرآنعلومفيالبرهان!شظر:،33ص،القرآنعلومإلىالموقالفواثد:ينظر

المفهرسللمعجماللغويةالموادبمراجعةذلكلناوتأكد،33ص،القرآنعلومإلىالمشوقالفوائد:ينظر

الكريم.القرآنلألفاظ

.11و/3القرآنعلومفيوالإتقان،3/373القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.(3)رتمالهامقانظر

إليه.إشارةغيرمن3/4،3القرآنعلومفيالبرهانفيالزركيعنهنقلهوتد،22صه،الصاحبيينظر:
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يحسمماغيرهفيوكماو)يعذبكم()تقتلون(الفعلفيكماإحضمارهمنالنفوسعلىأسل

.الآياتأوطريةالأولاورعمنذبهيشعرأوبالبديهة

آلأ(بغترحتئآقبتنؤتقتلوئآدتةئاتنئيكفرولتآلدين!!!:تعالىقولىولنتأكل

وهموالقتلالكفرصورةو)يقتلون()يكفرون(الفعلانرض!ح!امج!ا21/عمران

ومثله،الغرضلهذاالمضارعبلفظعنهماعتزلكنماضيانالمشفيوهمايباشرونهما

،5،1/عرافلأا1(اتآؤتاة!انيغ!دماونذرووخدآدتةلنغبدآمحئتآلوأقا!:لىتعاقوله

قاآنتتزكتأئ!ك!آصتؤئلث:وقوله،216أهود/(ابمآؤبمةتغئدقانعئذآن!أنتفننآ:وقوله

،و2/ءالشعرا1(دوتآدتهمن!تغبدونماكغتصأيققتمؤقيل!:لهوقو،81،/دهو9(ابآؤنآءيغبلأ

فالفعل،14/الممتحنةا(آدئو3ولزمنلغبدونولحخامنكئمؤأبرءلفؤعهتكاتاقالوأ!اد:وقوله،193

وعادتهموهيئتهاالعبادةصورةلاستحضارالماضيعنبهعبرمضارعو)تعبدون()يعبد(

إلىيعيدلاخبرآكونهمنأكثريفدلمالماضيبلفظذلكعنعبرولوعليها،وانجبالهمفيها

.المضارعبلفظالتعبيرأفادهماالأذهان

المتكلمبأسلوبوالجمعوالمثنىللمفردمنهااشتقوما)قال(مادةمننختاروأخيرآ

وآغقمؤالأزفيآقعؤتغيبآغقخإدقلتمأفلآلتم!قال:تعالىقوله،والغائبوالمخاطب

عنبهعبر،الماضيفيمعناهمضارع)أقل(فالفعللم33البقرة/أ(تكنعونوماكنتثممانتدون

ويشاهدها)1(.يعاينهاكأنهالسامعليكونهيئتهوبيانالفعللصورةاستحضارأالماضي

غدؤئيربر(لكقاآلشئطقإنلكضآؤآقلألمثصحرؤيتكماعنآتهكماآرزئهتآ!ؤتادلفما:ومثله

المضارعبالفعلالماضيعنعبرلكنهزمنهمامضىقدوالقولفالنهي،122الأعراف/أ

وأبلغ.آكدلأنههيئتهماوبيانوالقولالنهيفعللصورةاستحضارأ

آدئويمنآغلمإتيل!تمآلأآفل!قال:--لخيهألمثتميعقوبلسانعلىتعالىقولهوكذلك

إتثآتزآفلقاذ!:-غقيهألمثصلأئم-لخضرالسانعلىلىتعاوقوله،لمو6/يوسفأ!هولغثوئلاما

مخاطبآتعالىقولهأيضأومنه.سبقمامجرىيجريلم،2/الكهفأ(!صئراميىت!ئتظيعلق

هذاإلى-أدتةرحمة-الجوزيةالقيمابنلإماماذهبفقد،43،و3ص،القرآنعلومإلىالموقالفوائد:ينظر(1)

.3/911الإتقانفيواليوطي،3/3،3القرآنعلومفيالبرهانفيالزركيعليهوتبهالبلاغيالتأويل
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آلضليهكزتنةال!بثنثوزئكمييذكئمآنيكعيكغآلقيئئموبمنينتقولمإد!-ءختن-:محمدالنبي

علئووآتعخت!يموآدتةآنغملفذىتعؤلمؤإد!أيضأ:وقوله،2411/عمرانآلأ(!مزلين

عنبهعبرماضومعناهمضارعالآيتينفيالقولففعللم37/الأحزاب1(زؤجكك!لعآشصمذ

بصيغةإلقائهمنالنفسفيوأوقعوأبلغآكدولأنهوهيئتهالقوللصورةاستحضارآالماضي

ومضى.حدثخبرأكونهمنأكثر-عنهبهعبرأنهلو-يفيدلاالذيالماضي

قؤثقهزةاتؤة!ققتآ:وأولاده-آلمثكللأئمغليه-يعقوبلسانعلىتعالىقولهأيضأومنه

يعقوبلأنماضومعناهمضارع()نقولفالفعل،166/أيوسف(يهل!ماتقولمغنىآدئهقال

فإنه!الاالصغير،،ابنهإرجاعفياللهمنموثقآيعطوهأنأولادهعلىاشترط--غقيهآلشلأئم

الموثقوهوقلنا،ماعلى:يعني(يملماتقولمغنىآدئهقالقؤثقهضةاتؤكل!ققغأ،معهميرسلهلن

استحضارآ)نقول(بالمضارععنهعبرلكنهزمانهوانتهىحصلقولفالموثق،إياهآتوهالذي

الماضي،الفعلوهيالحقيقيةبصيغتهإلقائهمنالنفسفيوأوقعوأبلغآكدلأنهالفعللصورة

منففيه،أعينهمبينشاخصوأتهزمنيمفعليهلمالموثقوكأنوالاستمرارالدواملإفادة

عنه،بهعبركانلوالماضيالفعلفيليسماوالتصويروالتنبيهوالحركةوالاستمرارالجدة

تقريهـلأقايىض!إتهاتقولماتهرقاذ!ال!:--غقئهآلمثتلآئمموسىلسانعلىتعالىبقولهالنوعهذاونختم

قايغصحقر%بقؤإتهايقولمإئهو!قال:وقوله،861/البقرةأ(لك1ذتئنعوانلكقولآ

ؤلآلأزضقائثيرولألأدتقرةإتهاتقولمإتةوذقا!:وقوله،61و/لبقرةا1(!لتطيرينىألتممزلؤنها

.1،1/لبقرةا1(ألحرثلت!تيئ

لأنهمماضومعناهمضارع()يقولفالفعل(اتهاتقؤتقولمإتهرقاذ!:الثلاثالآياتففي

إليهأوحىقد-سبحانه-اللهيكونلونها؟(ما،؟هي)ماالسؤالعليهيكررونكانواعندما

ماضيىمعناةلكنمضارلحفالفعل(اتهوتقولم!:بقولهالجواببتبليغيقومموسىإنئم،الجواب

،القولويعاينيشاهدكأثهالسامعليكون،هيئتهوبيان،الفعلصورةلاستحضارعنهبهعتز

وأثبت.النفوسفيوأوقعوآكدأبلغوهذا

بعدموضوعالكثرةفيويأتيالكريمالقرآنفيشائعأيكونيكادالمجازمنالنوعفهذا

القرآنمناخترناممامثلناوبماالعلماءعننقلنابمااكتفيناوقد،المستقبلعنبالماضيالتعبير
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وعجائب،وبلاغفوطرافتهوكثرتهالعزيزالكتابفيالنوعهذاوجودحقيقةإلىللإشارةالكريم

تنتهي.لاالقرآن

ومشارفته:مقاربتهعنالفعلبلفظالتجوز:والعشرونالسابعةالعلاقة

.(المشارفةأو)المقاربةعلاقتهمرسلمجازفهي

فيالفعلباستعمالالمرادلأنأيضأالمرسلالمجازأساليبمنوهذاتعريفها:أولأ:

اللونهذاأنعلىالعلماءوأكذ،الحقيقيمعناهبالفعلالمرادوليسويشارفهيقاربهما،الكلام

وار؟وهو(1)نظمهمفيالعربسلكهاالتيالمجازأساليبمنهوالمعانيعنالتعبيرألوانمن

.الكلامفيوسننهمالعربعادةعلىجريأالعزيزالكتابفيأيضأ

العلماء:عندالعلاقةهذهعنمختصرةنبذة:ثانيأ

هـ(66)تهالسلامعبدبنالعزهوالمجازأساليبضمنمستقلأعنوانألهأفردمنوأول

ومشارفته()2(،مقاربتهعنالفعلبلفظ)التجوز:بعنوانكتابهمنوالثلاثينالسابعالفصلفي

،(5)والسيوطيوالزركشي)4(،،(و)(ـه،51)تالجوزيةقيمابنعنهوأخذه،أمثلةلهوذكر

بالفعليعبرون-العربيعني-"إئهم:بقوله(اللبيب)مغنيكتابهفيهشامابنوذكره

هنا،وسنفصله،(6)(ومقاربته)مشارفتهومنها:،-الأصلوهو-)وقوعا(فمنها:أمورعن

ومنها،-المسببيةالعلاقةفيإرادتهعنبالفعلالتجوزتفصيلتتموقد-)إرادته(،ومنها:

بدأنآامك!ت!قللج!لآبهظئآقممانطوىيؤم!:تعالىقولهنحو؟(عليه)القدرة:أيفمأ

."الإعادةعلىقادرين:أيلما40الأنبياء/1(!قعلينائاك!آبىغهاعلئنآخقؤلغيدهأؤل

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

.12صه،الصاحبي:ينظر

.6صوالمجاز،أنواعبعضفيلإيجازاإلىالإشارةكتاب:ينظر

.52ص،القرآنعلومإلىالمثوقالفوائد:ينظر

.2و2/292،392،4القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.3/511لإتقانا:ينظر

.و2/02اللبيبمغنيينظر:
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الكتابفيوردمااستقصاءهناحاولناوقد:الكريمالقرآنفيالعلاقةهذهأمئلةثالئأ:

كتابمنأمثلةمنالعلماءأوردبمامستعينينالمرسلالمجازأساليبمنالنوعهذامنالعزيز

تمقزولهني(آؤشزصفنتصروبنيقةضم!كؤفنئآتجفنقبقغنألين!آةطققئم!ؤإذا:كقوله،تعالىالله

فأمسكوهنوشارفنهعددهنأجلانقضاءفقاربنالنساءطلقتم"إذا:معناها231البقرة/أ

.(2)((قبقهالإمساك!اتماالعد؟،انقضاءالأجليبلوغلأن؟(1)بمعروف

،12الطلاق/أ(بمغرولهنيآؤقارقوممنبمغرولهنيتآضيكوممنآلحقنتلغنت!ذا!:تعالىوقوله

")ر(.العدةانقضاءبعديكونلاالإمساكلأن،العدةانقضاء:أي،الأجلبلوغ"قاربن:معناه

/البقرةا(لهرتسلأوآيفؤلذفبائوع!تةخيزاتركإنآئمؤثمئهي!حآرضحاإذعثئكئمب!تك!:وقوله

يقتركوأتؤآلذيمتؤليخمثى!:تعالىقولهومثله،(4)"ريختركعلىأشرف"إن:معناه8011

شارفواإنالذينوليخش:"معناه:هشامابنقال،أوالنساء/أ(عثئهئمخافوأغفقاذزتةطفهض

إليهميتوجهوإنماللأوصياء،الخطابلأنالتركبمشارفةالتركأولناوانمايتركوا،أنوقاربوا

قآستطفوفارآلت!رأتىنا!فإذاجآء:تعالىقولهأيضأومنه.(5)"أمواتبعدهلأنهم،التركقبل

المجيءشارفأوأميرنا4مجيقاربفإذا:معناة،712/المؤمنونأ(آثغب!زرؤجكنمنفها

منفيهايسلكأوالسفينةفييحملكيفيتصورلالأئهائنين،زوجينكلمنفيهافاسلك

معناه)جاء(بالفعلالمرادكانلمالكنه،بهموأحاطجاءهمقدالماءكانإذااثنينزوجينكل

لأن-آلشلأغلته-نوحالنبيبهاأمرالتيالكيفيةتصورأمكنوالمشارفةالمقاربةوهوالمجازي

السفينةبتحميل-وعلاجل-الربأمرتنفيذمنفيهايتمكنمهلةنوعوالمشارفةالمقاربةفي

عنبهعبرفلماالإمهالهذاأفادلماالحقيقيمعناهعنبالفعلعبرولو،اثنينزوجينكلمن

(1)

(2)

(3)

(5)

.52ص،القرآنعلومإلىالمثوقوالفوائد،96ص،الإيجازإلىالإشارةكتاب:ينظر

.و1/345،2/02اللبيبمغنيينظر:

.3/511والإتقان،2/292القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.،صه،الإيجازإلىالإشارةكتابيمنظر:

السيوطيوأخذه،2/942البرهانفيالزركيبتمامهالمعنىهذاونقل،1/344،345الليبمغنيينظر:

مخلصأ.3/511الإتقانفي
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عطفبعدوخاصةوأفخموآكدوأبلغوأخفأوجزفكانلإمهالواالوقوعأفادالمجازيمعناه

الظير.مقطعيوهولآرهبةزادهمماعليه)فار(الفعل

ؤغدأوتمفماتغثتاقإداتجآة!:تعالىقولهفي)جاء(الفعللفظالس!معبدبنالعزوحمل

وخوه!نميت!ئؤألأخرؤآؤغدجآةا!قإبى:و15لإسراء/ا1(ثمديوتأتييىلنماآوليمجتاداغتحتم

زبئؤغدنوقيدج،!غجؤغدزبئ!قإذاجآة:و1،لإسراء/ا9(مزؤآوذدخلوةآنم!عذ!ماول!ذخلوأ

مجيءدنافإذا"معناه:الأولىالآيةعنفقالوالدنو،المقاربةمعنىعلىوأ8/الكهفأ(خقا

دنافإذا"معناه:قالالثانيةوعنالديار")1(،خلالجاسواالذينالعبادبعثوهوأولاهماموعد

دنافإذا"معناه:قالالثالثةوعن.(2)"وجوهكمليسوؤواالفسادمرتيمنالآخرةموعودمجيء

.(3)"ءاكدجعلهيأجوجفتحأوالقيامةوهوربيموعودمجيء

آتيهتبفىإشزءيلتخ!وقصتتآإك:تعالىقولهتقدمهماالإسراءآيتيلأنقالكماوهو

!قإدا...وغدأؤتنهما(جاقإدا!:تعالىبقولهعقبهماثم14الإسراء/1(قرتكبآلأزمج!فيتخقمي!د!

وتربدنا)فإذا:والفسادمنالأولىالمرةموعدتربأودنافإذايعني،(جآءؤغ!آلأخرو

وقيامهموجنودهطالوتمجيءتصوريمكنلالأنهالمذكور(،الفسادمنالثانيةالمرةموعد

الفعلحملغيرمنالثانيةالمرةفيوبعثهمالأولىالمرةفيإسرائيلبنيفيوالسبيبالقتل

بلفظالتعبيرفكانالقربأووالدنوالإمهالتفيدالتيوالمقاربةالمشارفةمعنىعلى)جاء(

آتمؤتآحدممم!إذاجآة:تعالىقولهوكذلك،وأخفوأبلغأوجزومثارفتهمقاربتهعنالفعل

.5511،وو/المؤمنونأ(اهل!اهلهوتركتعلأأتهاءطمةفيماضخيصاآغملثعلى!رلهقآورخعولؤتالم

قال!ائماالمجيءبعدقوليأفييتصورلالأنه،وشارفهالموتأحدهمقاربفإذا:يعني

يمكنلاهذاكلففي،(4)"تقبفروحهالتيالملائكةوعاينضلالته))تيقنلائه)ارجعون(

،والوقوعالمقاربةمعنىأفادتقاحقيقتهعنبالفعلعتزولو،المقاربةمعنىعلىلاإالفعلحمل

إذاعثئكثمكيمب!:تعالىقولهأيضأالنوعهذاومنوأوجز،وأخفأبلغهنافالمجازولذلك

(1)

(3)

(4)

.723ص،الجلالنتفسيرفيالمعنىبهذاورد،7صه،وفي،46صلإيجاز،اإلىالإشارةكتابيظر:

.(1)رقمالهاث!انظر

.140ص،الجلالينتفسيرفيالمعنىبهذاورد،،صه،وفي،46صالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.21/149القرآنلأحكامالجامعينظر:
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حضراإذ!ختئ:و0811/البقرةأ(قريينلأوآيفؤيذفقائؤصعيةخيزاتركإنانمقتحضسآخذكم

حضرإذابيبهئمثعقذةاقنواةآلديمنتةتها!:و811النساء/أ(آلقتئتإققاذآتخؤلهتآحدالم

)حضر(بالفعلفالمراد،0611/المائدةأ(يحنكغغذردؤاآشاقآئؤمجبتهجينأثتؤتآخذكم

حضورعندلأثا،الحقيقيمعناهالمرادوليسوالمشارفة،المقاربةوهو،المجازيمعناه

لاوكذلك،(آلقتتمت!إيئ:قولهولا،والأقربينللوالدينعيةالتوتصوريمكنلاالموت

المجاز،على)حضر(الفعلمعنىيكنلمإذاالميتأهلمنعدلذويإحضاركيفيةيتصور

وأيوصيأنعليهوأنسيموتبأثاالمرءإحساسعلىتشتملالتيالمقاربةمعنىعلىيعني

أفادلماالحقيقيمعناهعنالفعلبلفظعبرولوذلك،غيرأوبالتوبةيقولأوأحدإحضاريطلب

ولذلك،المقاربةمعنىعلىإلامعينةبأفعالالقياممعهيتضؤرلاماضفعل)حضر(لأن،ذلك

إذا:)معناه:فقال،المقاربة(801:)البقرةآيةفي)حضر(الفعلمعنىأنإلىهشامابنذهب

.(؟)(حضورهقارب

حتى:أي":هشامابنقاللم102الشعراء/أ(آئغذابآلأليصترإبهءحقلايقمنوئ!:ومثله

2021الشعراء/أ(!!ق!عت!الوممتمتغتةقصآتيقم!:بعدةلأنويقاربوها،رؤيتهيشارفوا

الرؤيةتكونأنويحتمل،يشعرونلاوهمبغتةلهممجيؤةيكنلم،جاءهمثم،رأوهوإذا

لازؤجهص(وصعئةآزؤجاؤيذرونمحثميتؤفؤلنىلدينوأ!:لىتعاقولهيضآأومنه،(2)"حقيقية

ويثارفونها")و(.الأزواجوتركالوفاةيقاربونوالذين:"معناه،لم042/البقرةأ

إلاالتوقيعندوصيةتصوريمكنلالأنهومقاربتهمشارفتهعنالفعلبلفظعتز!اثما

علىوصيةيوصونأووصيةفعليهممنكميتوفونالذين:المعنىلأنالمقاربةمعنىعلى

لايت!ئتآخرونأتجثهئم!ق!داجتما:تعالىقولهالعلماءوحملوأوجز،أبلغهناوالمجاز،(4)القراءتين

سماعةتحهمتئحزونقلآآخئهزتجلىإذا!ك!جآ!لكذأقؤ:وقولهلم34/الأعراف1!هوؤلايتتقدكوئلمماعة

يؤجرممثمؤلكىدآتةيمنغقتهاترذقابنهفيل!حم!آقاألتةيؤاخذؤتؤ!:وقوله41و/يونسأ(ؤلالمجئتقلىمون

(3)

(4)

.1/345اللبيبمغنيينظر:

.1/345اللبيبمغنيينظر:

.52ص،القرآنعلومإلىالمشوقوالفوائد،،6،0وصالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.25ص،الجلالينتفسيهر:ينظر
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على161النحل/أ(!تشتقدكون!ؤشتاعةلمجت!ثخروئ!آجلهرجاقإداىق!سضآتجليإذ+

يندفعوبه،قارب"المعنى:النحلآيةعلىتعقيبأالزركشيقالأيضأ:والمشارفةالمقاربة

)جاء(الفعللأن،(؟)"ريخأتولاتقديميتصورلاالأجلمجيءعندأنفيهاالمشهورالسؤال

أمكنوالمقاربةالمشارفةعنبهعتزفلما(ويستقدمون)يستأخرونوبينبينهمطابقةفلاماض

!انماتمامهيبلغلمالأجلمجيءلأن،التقديمأوساعةالتأخيرطلبيمكنحينئذلأنهذلك

.وأدقوأخ!وأوجزأبلغهنافالمجاز،شارفهأوقاربه

وإعطاؤةآخرعلىكلشيتغلي!ثوهو،بالتغليبالتجوز:والعشرونالثامنةالعلاقة

.()التغليبيةعلاقتهمرسلمجازفهي،عليهبترجيجهخكقة

"وحقيقف::قال،الزركشيذكرهماالمجازمنالنوعلهذاتعريفأشهرلعل:تعريفهاأولأ:

إجراكأعليهمالفظهإطلاقأوالآخر،علىالمغلوتيننأحدترجيحوقيل،غيرهحكمالشيءإعطاء

.(2)"المتفقيننمجرىللمختيقينن

أنواعه:وكثرةالكريمالقرآنفيالتغليبمجازشغة"ثانيأ:

التغليبباب"وجميععليهسنقفماعلى")و(،كثيرةفنونفييجريواسعباب"والتغليب

"ألا:بقولهذلكعلىالزركشيبرهنوقد،(4)"لهوضعفيمايستعمللماللفظلأنالمجاز،من

للذكورموضوع211/التحريمأ(نيي!قلآمننمت!ج:تعالىقولهفي(نيي!قلآ!لفظةأنترى

:قالثم،(5)"لهوضعماغيرفيإطلاقوالإناثالذكورعلىفإطلاقه،الوصفبهذاالموصوفين

.سنرىفيماقالكماوهو،(،)"الأمثلةجميعهذاعلى"وقس

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

عنه.المعنىهذاالشوطينقلفقد،3/511والإتقان،2ور/2القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.3/121الإتقانفيالسيوطينقلهوقد،3/302القرآنعلومفيالبرهان

.1/181الإيضاح:ينظر

الزركي.إلىونسبهالسيوطينقلهفقد،3/221والإتقان،3/213القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.3/213القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.(5)رقمالها!انظر
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التغليب:مجازأنواع:ثالثأ

الإمامهووأمثلتهالكريمالقرآنفيالتغليبمجازأنواعذكرواالذينالعلماءأكثرولعل

هذافيحاولناوقدمنه،أنواععشرةذكرفقد(القرآنعلومفي)البرهان:كتابهفيالزركشي

مننوعكلعرضفيبالتوسعوذلكالعزيزالكتابفيمنهوردماجميععلىالوقوفالكتاب

نفسعلىمرتبةأنواعهوهاك،وفوائدهأغراضهوبيانفيهاالتجوزأسبابإلىالإشارةمع،أنواعه

الزركشي:ترتيب

الكريم:القرآنفيالمؤنثعلىالمذكرتفليب:الأولالنوع

لونين:فيمنحصرةالعلماءذكرهاالتيوالأمثلة،بكثرةالكريمالقرآنفيواردالنوعوهذا

المذكرجمعالمجموعةالألفاظالثانيواللونالمذكر،تثنيةالمثناةالألفاظهو:الأولفاللون

يأتي:وكما،السالم

فمنها:متنوعةوهي.المذكرتثنيةالمثناةالألفاظ:الأولاللون

لفظةوتثنية:(1)(والخالة)الأببهامرادآأووالأمالأببهامرادأ)الأبوان(لفظة-أ

مراعاة-العلماءعند-المؤنثعلىالمذكرتغليببابمنهو)أبوين(علىوالأبالأم

)بلفظالتغليبمنالنوعهذاالعزيزالكتابفيوردوقدالتذكير،شرفبهيعنونللأشرف)3(،

ث!"وث!ئركأقانتركمخاآلشدل!ىضئهخاؤجرليهل!و؟توته:تعالىقولهفيمراتست(التثنية

ءادتمتتغ!:تعالىوقوله،مرتين111النساء/أ(ث!فلآقلأيموآبواة5ؤتد*ؤورثهلهوييهنلزن!ق

غنرلهخلوأفائا!:وقوله،12،/الأعراف1(آتحهقنآبؤتيهمآخرقيألشئطقكمألاتفيتت!م

وخز%آتعرشيىغليآبؤليئؤزفع!ايمينةألئهشتلىمضكلنأذخلوأؤقالآبؤتوإيهاؤى+ةيوشف

آنفخصميامؤمكقآئؤاهقكانآنغقصؤآقا!:وقوله،مرتين9،5511و/أيوسف(سمخداته!

الآيةهذهفي(")فالأبوان:-النساءآيةعلىتعقيبأ-القرطبيقال،018/الكهفأ(يرمجقهما

المختلفينيجريمنالعربومنأبة،لهايقالأنعنالأمبلفظواستغنى،والأبةالأبتثنية

أسماءفيمسموعأذلكجاءوقدشهرتهأولخفتهالآخرعلىأحدهمافيغلبالمتفقينمجرى

(1)

(2)

.أخرىأمثلةفيإليهوسنثير،و2/00اللبيبمغنيينظر:

.3/213القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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الملوان،والنهار:والليل،القمرانوالقمر:وللشمس،أبوان:والأمللأبكقولهم،صالحة

التذكير،يجفةالشمسعلىالقمزغقبوا،-أ!يدةغثظز-وعمربكرلأبي،العمران:وكذلك

المجازأسلوبأنرأينافهنا،(1)"فاشتهرتامتدتعمرأياملأنبكرأبيعلىعمروغلتوا

()الأبلفظاستعمالسابقأأوردناكما،والشهرةوالخفةالإيجازلغرضحاصلبالعليب

.(2)أضيأ)الجد(وعلىالمباشر(غير)الأبعلىبإطلاقه-مجازأ-

على()الوالدةلفظةإطلاقأنالمعلومومن:(والأب)الأمبهامرادأ()الوالدانلفظة-2

الوالدلأن،مجازيإطلاقفهو)الأب(على)الوالد(لفظإطلاقوأما،لغويةحقيقة)الأم(

فيهافالتسميةالوالدةأما،السببباسمق!قيئالولادةفيسببهو!انماالحقيقةعلىيلدلا

بابمنمجازيةتسمية()الوالدانالمثنىصيغةعلىوالوالدةالوالدوتثنية،الحقيقةعلىكائنة

الوالدلفظغلباللفظجهةفمن،متضادتينجهتينمنجاراللفظةهذهفيوالتغليب،التغليب

ماعلىالولادةمعنىغلبالمعنىجهةومن،()والدتان:يقلولم()والدانفقيلالوالدةعلى

المجازأنيعنيعليها،مغلب()الوالدةولفظة،الغالبهي)الوالد(لفظةفكأنفيهاسببآكان

الأبوتسمية،مجازيةالرجلوفيحقيقيةالمرأةفيالولادةصفةلأنالحقيقةعلىت!لغ

مجاز()والدانوتسميتهما،حقيقيةتسميةفهي()والدةالمرأةتسميةوأمامجازيةتسمية)والدأ(

.ذكرناهالذيالتغليببسبب

وجاءالمثنىبصيغةموضعأ،غشزسبعةفيالكريمالقرآنفي()الوالدانلفظةوردتوقد

فيوواحدة،،/الآيةفيمرتين،مراتثلاثالنساءسورةفي()الوالدانالرفعبصيغةورودها

،83/الآيات،البقرةسورةففيمراتست()الوالدينالمجرورالمثنىوبصيغة،33/الآية

وفي،151/الآية،الأنعامسورةوفي،36،135/الآيتانالنساء،سورةوفي،180،215

في()والديهوبصيغة،41/الآية،لقمانسورةفي()والديكوبصيغة،32/الآيةالإسراءسورة

وفي،14/الآية،لقمانسورةوفي،8/الآية،العنكبوتسورةوفي،14/الآية،مريمسورة

سورةوفي،14/الآية،إبراهيمسورةفي()ؤايذئوبصيغة،51،71/الآيتان،الأحقافسورة

.82/الآية،نوحسورةوفي،51/الآية،الأحقافسورةوفي،\و/الآية،النمل

(1)

(2)

.5/68القرآنلأحكامالجامع

.الكتابهذامن513إلى305صفيذلكإلىالإشارةسبهقت
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:()اثنين3-لفظة

،60

تعالى:قولهفي،فقطالأنعامسورةفيمراتأربعالكريمالقرآنفيمنهوردوقد

-كدؤ!خإتثرفمئطنآخالؤلتىتئبعوأولاألتهوززقكممخا!لوأوفىش!احصوتهيرلأتفىآ!ومنى

آقاآلأنثيايقآرحزنملذ!ريتن%قلآثنتهثآتمغزوعتآثيزآلضآيئقنىآزوء3!ثئمتةيمين

آتعروعنىآثتايقلإبليآومن!صنريين!نتضإنبيقيرتصونيلأنتتغقآآزحامتحتليآشتتلت

!دآة!نتق\تمآق!نثستنتمزحام!غلئهآشتمثتآقاآلأنثبأرحزمنيتز!ذلآةقلآثتكق

لاآدتةإنييترجكلقوآلاس!ليصل!دباآدتهطآقتزىمئونفمنآط!بهذاأدئابروضسئحماد

،مراتأربع()اثنينلفظةتكررتفقدا441-421/الأنعام1(!آلطهلمينآتقؤمئهلإى

وانما،كلهللمعدودمطابقغيرفالعدد(1)المذكورةالأنعامهذهمنوالأنثىالذكربهوالمقصود

إيجازأالمؤنثعلىللمذكرتغليبأالمذكرعلىمحمولفهوالمؤنثأما،فقطللمذكرمطابقهو

الموضع.هذافيأبلغوهوواختصارأ

علىالمذكرتغليبضمنالعلماءذكرهاالتيالألفاظمنوهي)دائبين(:لفظة-4

أالثتختقو!ممخزلكم!:تعالىقولهفيوردتفقدالمذكرتثنيةالمثناةالأسماءفيالمؤنث

مؤنثعنهماوالمخبرمذكر،،مثنى()دائبيناللفظأنتفخنما،133إبراهيم/أ(وآتقمردإلبئن

لكموسخر:يقالأنمنوأبلغوأخصرأوجزوهوعنهماالإخبارفيالتذكيرغلبلكنهومذكر،

التجوز.فيالنكتةهيوهذهدائبآ،والقمردائبةالشمس

.(المؤنثعلىالمذكرتغليب)منسالممذكرجمعالمجموعةالألفاظ:الثانياللون

فمنها:أيضأ،متنوعةوهي

علىالمذكرتغليبضمنالعلماءذكرهاالتيالألفاظمنوهي)الداخلين(:لفظة-؟

لوطوآقرآتنوجآفرأتلفديئكفروأمثلأآلتهضر%!:تعالىقولهفيوردتوقدالمؤنث

آدخلأوقيلسثئاآلترمنىلعساغحهمافخاشاممماقكناصنلحينعمارمقعتدكقمحث!الا

يقلولم،!ويخين1لذآ!ح:لقا-سبحانه-ائهتفخنما،511/التحريمأ(!يخين1لذآقارحآ

إذاكلامهافيالعربعادةعلى،المؤنثعلىللمذكرتغليبأالأعل،هوكما(الداخلات)مع

المعنى.هذاالقرطبيذكرفقد،311/،القرآنلأحكامالجامعيمنظر:(1)
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فيالمؤتسثعلىالمذكرتغقمتأنالنساءفيهتخالطهمالرجالمنجمععنأخبرتأووصفت

فحسب،الذكورمنيكونوالمولوطنوحقوممنالنارفي()الداخلينلأن،(1)المقامهذامثل

أخصرلأنهالتغليببابمنهوالمذكربلفظعنهمافالتعبير،الجنسينكلامنكانوا!انما

وأبلغ.وأخفوأوجز

علىالمذكرتغليبضمنالعلماءذكرهاالتيالألفاظمنوهي)الصالحين(:لفظة-2

د!إقآ!ئم(ع!اكزيقمبهزوآلضخلحينآلأئمى!ؤآنكحؤا:تعالىقولهفيوردتوقد،المؤنث

بلفظ:الإماءتوصفأنوالأصل،الآيةفيوالإماءللعبادصفةفالصالحينلمالنور/23أ

والبلاغة.والاختصارالإيجازلغرضتغليبآالمذكربلفظجاءتالآيةلكن()الصالحات

المذكرتغليبفيالعلماءحصرهاالتيالألفاظومن)الغابرين(:لفظة-3

مراتسبعاللفظةهذهتكررتفقد--غقشهآلتثتلأئملوطامرأةبخصوص)الغابرين(لفظة

أتسآتةوكأنتإلأ7ؤآفقهقآمختئه!:تعالىقوله:وهيمتفرقةمواضعفيالعزيزالكتابفي

(!ألفبريمنىلينإتهاقذزنآأقرآته،إلي!:وقوده،318/لأعرافاأ!!آدقبرينمنى

،071لشعراء/اأ(يندز!غلآفيعجوفاالأ!آخمعينؤآقه7قنخئته!:وقوله،لم06الحجر/أ

له:قوو،751/لنملا1(يلفبزلهىآيمنزنهاقذوفرآتهآ،لأوآهلى*قآتجيئه!:لهقوو،1711

لفبريهت!آمنتتا!،ضرآتهآلأإتنتحمتهترآققبماييهآبمنآغ!مخفلؤاقالوثاييهاصاذ!قا

ؤآفقكمنخوكإتاؤلامخقنتخف!لاذزعاوقالليابهئمئا!ضوبهئمةييىلوممارسملناجآءتآنؤنخآ

مخيتهإذ!:وقوله،مرتين23،331/العنكبوتأ(!آلفبرق!منى!انفآش!إتكالأ

لم.ا431،53/تلصافااأ!!يلفبريمتآفيمجومزالأ!آتجيينوآق!-

منكانتامرأتهإلا:يقالأنالأصلوكان،العذابفيالباقين:معناه)الغابرين(:ف

علىأتى!انماالنساءدونالرجالعلىيقعلملوطبقومنزلالذيالعذابلأنالغابرات،

كانوالوطقوممنالرجالأنهوالمذكربتغليبهناالتجوزوسبباستثناء،دونالجميع

بلفظةعنهموعبرالعذاببهمنزلينتهواولمعنهانهاهمفلما،عنهمالمعروفةالفاحشةيأتون

أيضأ)القوم(لفظةوتجعلالنساء،دونللرجال)القوم(لفظةتجعلالعربلأن)الغابرين(

ذلك.علىاللغةأهلأكثرمذهبأنفارسابنأكدفقد،881،9،1ص،الصاحبي:ينظر(1)
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معهماختلطتقدكان!انتغليبآ،(1)فلانقومالقومهؤلاء:فيقالالنساء،يخالطهمطرجال

الكلامإجراءمنوأبلغوأخفأوجزوهولآياتافيالمذكربتغليبالتجوزوجههوفهذانساء،

أصله.على

علىالمذكرتغليبفيأيضآالعلماءحصرهاالتيالألفاظمنوهي:()القانتينلفظة-4

عضزنآثنف!ؤمسيم:تعالىقولهفي-آل!ثئلآمعليها-مريمبخمموصوردماومنهامجازأ،المؤنث

(!منآلق!ييننتتكتبعءقيزتهابكلمنتيزوحناؤضحذله!مففيوفتفخنهافرتجهاآخصئئتآليئ

إيذانأ(القانتات)من:يقلولم(نين!فلآمن!:سبحانه"فقوله:الزركشيقال،لم21/التحريم9

الرجالأوصاففيلدرجتهااللهمنورفعةوتبصرأوعلمأواجتهادأجدأالعبادفيوضعهابأن

.(2)"وطريقهمالقانتين

يختصلاالقنوتصفةأنهوالآيةفيالمذكربتغليبالتجوزوجهإن:يقالأنوالأحسن

تمشيآالمذكرتغليبالآيةفيجرىوالإناثالذكوربهااتصففلماالنساء،دونالرجالبها

تخالطهمالرجالمنمجموعةوصفواأوأخبرواإذاأنهموهيكلامها،فيالعربسننمع

إيجازآالمجموعةهذهعنالإخبارفيأوالوصففيالمذكرلفظيغلبونفإنهمالنساءفيها

أيضأ.أبلغوهوواختصارأ

الجمع:صيغمنالمؤنثعلىالمذكربتفليبالملحق

اللفظإطلاقمنالكريمالقرآنفيوردماالتغليبمنالنوعبهذاإلحاقهيمكنومما

درجهيمكنالإطلاقفهذا،المؤنثعلىالمذكرتغليببهمرادآ-الجمعبصيغة-المذكر

أسلوب:بأسلوبينالعزيزالكتابفيواردوهو(المؤنثعلىالمذكر)تغليبنوعضمنأيضآ

علىفيهينمىولممذكربلفظالخطابجاء)إذا:(ر)فارسابنقالالإخبار،وأسلوب،الخطاب

الديئ!الهـتآئقا:-ثناؤهجل-كقولهوالإناثللذكرانشاملالخطابذلكفإنالرجالذكر

(1)

(2)

(3)

.بتصرففارسابنعنمنقولومعناهالكلامفهذا،81و،881ص،الصاحبي:ينظر

والسيوطيالقزوينيأوردفقد،3/221لإتقانوا،1/181الإيضاح:وينظر،3/203القرآنعلومفيالبرهان

الاهد.هذا

.881ص،الصاحبي
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"كذا:لقاا34/لبقرةا1(لربمؤةآالؤأ2ؤلضحقؤةآوآقيموأ!:لهوقو،8721/لبقرةاأ!وأدتةتقوأآاقوأة

فيموضوعةو)آتوا(و)أقيموا(و)اتقوا(آمنوا(الذينأيها)يا:فالعبارات(1)"اذهالعربتعرف

والمؤنث.المذكربهاالمرادلكنالذكورلجماعةالأعسل

استعراضخلالمنتبينوقد،الكريمالقرآنفيالأسلوبينكلاسيتتبعالبحثفإنولذلك

كثيربشكلواردالجنسينكلايشملالذيالمذكربلفظالخطابأسلوبأنالكريمةالآيات

اللغويةالموادأكثرمنهيآمنوا(الذينأيها)ياصيغةفي)أمن(مادةولعلالعزيز،الكتابفي

كثرةالشريفةالآياتفياللغويةالموادبقيةورودويتفاوت،(2)الحكيمالذكرآياتفيورودأ

أمثلةاختيارمنأكثريستوجبلاشيوعأالكريمالقرآنفيشائعالأسلوبهذاأنإلاقلة،أو

فيبهماالاكتفاءومحاولةالإخبارأوالخطاببأسلوبيوردتالتياللغويةبعفالموادمن

الألفبائي:التسلسلوفقوعلى،الكريمالقرآنفيوكثرتهوجودهماحقيقةإلىالإشارة

الخطاببأسلوبالمؤنثعلىالمذكربتغليبالملحقةالجمعألفاظمنوردماأولأ:

يأتي:فيما،الألفبائيالنظاموفقعلىوندرجها،-أمرأأوكاننهيأ-

آلأئيفىاتخيلأتكايتتينحتئوآشرلبىأىطوأ!:تعالىقوله()آكلمادةفمن)وكلوا(:لفظة-أ

للذكورشاملوهوالمذكربلفظجاءالخطاب،811،/البقرةأآ!ر(ينآلأشؤ2آئخئطيمن

جاءلكنه،الجنسينمنالصيامفرضعليهوجبمنكلبالخطابالمقصودلأن،والإناث

العربعادةعلىجريأالمذكربلفظالكريمالقرآنآياتغالبوفيالموضمعهذاغيروفيهنا

علىللمذكرتغليبأالمذكربلفظالنساءفيهتخالطهمالرجالمنالجمعبمخاطبةكلامهافي

منوأخصرأوجزوهو،(4)وأخفأشرف-العلماءبعضرأيعلى-المذكرلأن؟(و)المؤنث

(1)

(2)

(3)

.881ص،الصاحبي

والدقةالمقارنةلغرضاللغويةالموادهذهعلىالوقوففيالكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجماعتمدنا

.والخطابالإخبار:الأسلوبينهذينإحصاءفي

العلم.أهلإلىوأسندهفارسابنهذاإلىذهبفقد،1،والصاحبيينظر:

والزركشيالقرطبيذهبفقد،و3/213،31القرآنعلومفيوالبرهانكاكا5/8القرآنلأحكامالجامعيمنظر:

العلم.أهلإلىبالاستنادذلكإلى
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هوالمجازلأنأيضأأبلغوهوآخر،بخطابوتخصيمالمذكربخطابالمؤنثخصيص

العلماء)؟(.أكثرعندالبلاغة

آشتقموأثتمآدتهزشالؤاقاآلدهمى!اق:لىتعاقوله)تشز(مادةومن:بشروا(أ)لفظة-2

(!توعدوئآلتىكمتربآتجتؤوآ!سروأمخزلؤأؤلامخافؤاآلأآئملم!ةعلتهرتتتزل

غلبلكنوالذكور،الإناثيشمل)أبشروا(بلفظللمؤمنينالملائكةفخطابلم30/افصلت

وأبلغ.وأخفأوجزلأئهالمقامهذامثلفيكلامهافيالعربسننعلىجريأالمذكر

ؤآنمخآندادايترمخعلوأفلآ!ه:تعالىقوله)تجغل(مادةومنتجعلوا(:)فلالفظة-3

)فلاآخرهاوفي(الناسأيها)يا:بلفظالآيةبدايةفيالخطاب122البقرة/أتقثموئ(

دونتخصيمللرجالالآيةفيليسلأتهوالإناثالذكوريشملالحالينفيوهوتجعلوا(

شائعأسلوبفهووالإناثللذكرانشامللكنهالمذكربلفظجاءالآيةفيوالخطاب،الإناث

والأبلغية.والإيجازللخفةالتغليبعلىمعناهومحمولالقرآنفي

آئحتةآذخلوأمك!لعممئر!تقولوئ:تعالىقوله()دخلمادةومن)ادخلوا(:لفظة-4

والمؤمناتالمؤمنينإلىموجهالملائكةمنفالسلام،132/لحنلاأ(بماكنترلغملون

،الإناثعلىللذكورتغليبأالمذكربلفظجاءلكئه،(آتحئة!آذخلوأ:لهمقولهموكذلك

(!آفمتكبزلهنىمثوىققثشيخيهاخيديم!جهئمآبؤلبقآذخلوأ!:تعالىقولهوبالمقابل

لكثه،الجنسينكلامنوتكبروااللهعبادةفيأشركواالذينإلىموجهفالخطاب،12و/النحلأ

فيه.لهمتبعغيرهمويكونالذكورمنالعملهذامثليصدرأنالغالبلأنالمذكربلفظجاء

آدتةأور!ذآقآلضثمثؤةقضقتصاد!ق!:تعالىقوله)دكز(مادةومن)فاذكروا(:لفظة-5

قآدنخروأقتميمكحثمقفهمئتصا!فإذ:وقوله3011لنساء/اأ(جنولجئموعكؤقعوصايتخا

والنساءالرجالإلىموجهفالخطاب،0012/البقرةأ(ز!راآشذآؤ!ئمآدئةكزكيىكؤءاصبآء

تغليبأ.المذكربلفظوردلكنه،اللهيذكروابأن-الحجمناسكوأتمواالصلاةفرضقضواممن

آز!عؤاءامنوأألذيئ!يأيقا:تعالىقوله)شخذ(مادةومن)اسجدوا(:لفظة-6

العلم.لأهلالمعنىهذافيكثيرةأقوالأوردتفقدبعدها،وما5صالكريمالقرآنفيالإيجاز:ينظر(1)
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الرجالبهيختصلاوالعبادةوالسجودبالركوعلأمرفا،717/ج!داأ(رئبهئمؤآغمدوأؤآشبلاوأ

المؤمنين.منوالإناثللذكورشاملوهوالمذكربلفظجاءلكفالنساءدون

آشصؤلأآتتؤملخض!لاصف2يخع!ا!:تعالىقوله)غتذ(مادةومن)ياعباد(:لفظة-،

منوالإناثالذكوريشملتكريمخطابهوالذيفالخطابأ68/الزخرفأمخزلؤئ!(

جزاءالقيامةيومالخطابهذالهمويقالالدنيا،الحياةفيطاعتهعلىاللهفيالمتحابينالمؤمنين

والأخلاء،الأحزابعنتتحدثبآياتمسبوقةالآيةهذهلأنالخذكربلفظوتجوزلطاعتهم،

اتفاقهوالاتفاقهذاأن-سبحانه-فأخبرواحد،رأيعلىجماعةاتفاقمنينشأالحزبلأن

يومعداوةستكونالصداقةهذهوإن-المعصيةعلىأيخلأءهمالأيخلأءوأن،المعصيةعلى

ويقالصحيحةصداقتهمفإنالمتقينإلاأعداءالأخلاءوأن،الضلالعلىمبناهالأنالقيامة

هذافيللذكورتبعالإناثلأن-تغليبأ-المذكربلفظالتجوزفصحغليهو(!لاصخ:لهم

لأمر.ا

تغملونبماكضتص!كوأوآشربوأصشآ:تعالىقوله)غخل(مادةومن)تعملون(:لفظة-8

،والإناثللذكورشاملوهوالمتقيناللهعبادمنالجنةلأهلالخطابلم1والطور/أ(!

في-كلامهافيالعربعادةعلى-المؤنثعلىالخطابفيتغليبأالمذكربلفظتجوزلكنه

حتىاللفظةهذهوتطلقالنساء،دونللرجالالقومبلفظتأتيالعربلأنالمواضعهذهمثل

.(1)فلانقومهؤلاءفيقالالنساء،منجمعفيهتخالطهمالذينالرجالمنالجمععلى

فيوردالذيالتجوزصحالمنطلقهذاومن)قتن(،مادةمنيفتننكم(:الالفظة-و

مادةمنأيضأنفهمولهذا.والإناثللذكورشاملوهوالذكوربلفظالحكيمالذكرآيات

شاملالخطابأن12،/الأعرافأ(آلمثتئطقلاتفينئ!مءادتميتغ!:تعالىقوله)فتن(

لهايتعزضكلاهمابل،المرأةدونالرجلبهايختق!لاالفتنةوأنآدم،وبناتآدملبني

منها.ويخذزتخذزأنويجب

ائو(ؤآلضحقؤة!ؤآييموأ:تعالىقولهفي(ض)قزمادةمننفهموكذا)أقرضوا(:لفظة-51

.الكلامفيالطريقةلهذهالعربسلوكفارسابنأكدفقد،981ص،الصاحبييظر:(1)
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وهو،المؤمنينمنالجضسينكلايشملالخطابإن120/المزملأ(ح!ناقرضاآلتةؤآقرضوأألز!ة

وهوادخير)؟(،سبيلفيالمالمنالمفروضسوىما!انفاقالزكاةوإيتاءالصلاةبإقامةلهمأمر

هـاطبةفيالعربعادةعلىالذكورجماعةبلفظتجوزلكنه،الإناثدونالذكوربهيختصلا

المؤنث.علىللمذكر-تغليبأ-والنساءللرجالالمتضمنةالواحدةالمجموعة

عقما(زذثبزلتوقل!ال!:تعالىقولهفي)قؤذ(مادةمنذلكومثل)قل(:لفظة-؟أ

(!لفتقأبرلتآعوذ!قل:و11/الإخلاص1(!ثآحذآلتةهؤ!قل:و4111أطه/

المذكربلفظجاء!انالخطابفإنلما/الناسا(!آلتاشبرلتآعوذ!قل:و11/الفلقا

وتجوز،الإناثولجماعةالواحدةللمؤنثةشاملهووأيضآالذكورلجماعةشاملفإنهالواحد

الحنيف.الدينهذاأهلمنوواحدةواحدكلإلىموجهالخطابلأنالمفردالمذكربلفظ

آلضحلؤؤإذقختص!إذا:تعالىقولهفي)قؤتم(مادةمنوأخيرأ:()قمتملفظة-12

آلكغستن(إلىؤآزطحنمبرءوسيكتمؤآشمصصحوأآنضراييئإلىوآيزتكخوجوهغقآغمي!لوأ

جماعةبلفظتجوزوقد،للصلاةالوضوءبكيفيةلهموتفهيمللمؤمنينخطاب،16/المائدةأ

إليه.أشرناالذيالوجهعلىبضاءالذكور

الإخبار:بأسلوبالمؤنثعلىالمذكربتغليبالملحقةالجمعألفاظمنوردما:ثانيأ

فييقللافإنهسواءحدعلىوالإناثالذكور!ارادةالمذكربلفظالإخبارأسلوبوأما

عليه،يوقفمنأوسع-أيضأ-وهو،الكريمالقرآنفيالخطابأسلوبورودكئرةعنكثرته

الإشارةلغرضالإخباربأسلوبالواردةاللغويةالموادبعضمنمناسبةأمثلةسنختارفإننالذا

فمنها:الكريمالقرآنفيوجودهكثرةإلى

آلفنهلخ!تيوعلوأءاقنوأآلديمنىان!:تعالىقوله)أتيئ(مادةفمن)وآتوا(:لفظة-؟

(!يخقلؤلىممتمولاغلئهثمؤلاصثريهتممجندآجرممتملهصةؤ!رلآاتوأوةآلثحقؤةوآقاموأ

،والإناثالذكوريشملالحقيقةفيوهومجازأالمذكرينجماعةبلفظأخبر،1277/البقرةأ

أدتة.رخمةالسيوطيعنالمعنىهذاوردفقد،867ص،الجلالينتفسير:ينظر(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريمالقرآنفيوعلاقانهالمرسلالمجاز/الرابعكاالفصل؟4

مقدارةتضلماليكلفيشرمجيئيصابالركاةلأن،الرجالعلىيقتصرلا-الزكاةإيتاءفإن

سننعلىالمذكربلفظتجوزوقدالنساء،عندأوالرجالعندكانسواكأالشريعةفيمعلومآخذأ

قليل.قبلإليهأشرناالموضعكماهذامئلفيكلامها،فيالعرب

يمدينتقولمثتمجميعاتخشرممتمؤتيزتم!:تعالىقوله()شزكمادةومن)أشزكوا(:لفظة-2

يشيعأنالغالبلكن،الأنثىدونالذكربهيختصلافالشرك،128يونس/9(مكانكتمآشركوأ

الوجهةالناستوجيهفيعليهمالمعولولأن،الرجالتهاونبسببالناسعقيدةويصبحالشرك

فيالأقوىأوالغالبالجانبلأنهالمذكربلفظفتجوزالرجالهم-شأنهعز-اللهيريدهاالتي

.الموضوعهذا

آنئظونيمئهاقتايؤنيحئهاقإتهتمفئكلوق!:تعالىقوله(أكل)مادةمنومثله:(اكلون)لفظة-3

وصفهاالتيالزقومشجرةمنسيأكلونالكفارأن-تعالى-أخبر166/الصافاتأ(!

(!آلشتطينوس!رطفعهاكأتةو!آنججييرآعتلييتتخرنيلثتحرة؟اتقا!:بالعزيزكتابهفي

جاءلمامعاند-تعالى-اللهبدينوكافرظالمكليصيبالجزاءوهذا64،165/الصافاتأ

إنباتأنكرواالذينمكةأهلعنالحديثكانوإن-وسلامهاللهصلواتعليهم-الرسلبه

مجازأالمذكربلفظأخبروقد،(1)"تنبتهفكيفالشجرتحرق"الناروقالوا:النار،فيالشجرة

بهم.واستهزؤواالرسلعاندواممنالجنسينلكلاشاملفهو

والإناثللذكورالآيةشمول()دخلمادةمننجدوبالمقابل:()و؟ذيخقنهملفظة-4

ئآضتأجبرئبهخأو!ماءآنللإيئينىيخاصيامنا2شتعغنازشآآتنا!:لواقاممن،بالرسلالمؤمنينمن

ؤلاكي!سروعدتناغلقاايناؤةرننا!لأترارامعولهوقشآيتاعتاشتثاو!عرذنوشاقآغمربآرشا

جماعةبلفظالخبرفجاء11و1،4و3/عمرانآلأ(!آفيعادتخلفثلاإتكآلقنمزتؤمتخرتا

تعالى:فقالأنثىأوذكرآكانسواءعاملعملإضاعةبعدموالتصريحالإشارةمعالذكور

هاجروأقآللإينتغمقينمابغضكمأنئآؤيخندبهترفغكمعيليتلحي!ضألأآيئرئهخثهثم!قآشتحاب

حصم!خقتهغؤلأسممايهتمعئهخلأكقرنؤق!لوأوقسلوأسصييليفيؤأوذوأتترجمخبؤأخيرصأمن

خبار!لا،11و5/نعمراآلأ(!لثوابآن!جهعندوأدتهمجنلاآدتهمنبالأتهرثؤاتخها1منمخيرى

ذلك.السيوطيأوردفقد،5و2ص،الجلالينتفسيرينظر:(1)
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تهمسيئا-قتلواو-اتلوقاو-اوذوأو-اجوخرأو-واجرها-ينلذا)ف:كرلمذابلفظءجا

وقاتلن،اللهسبيلفيوأوذينالهجرةفيشاركنالنساءأنالثابتأنمع-ولأدخلنهم-

ممنثا!!لاوالذكورتشملالمذكربلفظجاءتالتيالأدخلنهم(لفظةأنفيقتضى،وقتلن

الله.سبيلفيذلكلمئلتعرضوا

هاتجزو(وآلؤينانوأةآلدلهيئإن!:تعالىقوله)زتجؤ(مادةومن:()يرجونلفظة-5

جاء8112/البقرةأزجير!(غفوروآلتهلملتهرخمتيرضنأؤثصكآلتزسصبيلينيؤبخهدو(

منحاصلوالجهادوالهجرةالإيمانلأن،والإناثللذكورلئاملوهوالمذكربلفظالإخبار

ومغفرتهاللهثوابيرجوتعالىاللهدينلإعلاءوهاجرآمنممنالجنسينمنواحدفكل.كليهما

والنساءالرجالمنالإخبارفيكلامهافيالعربطريقةعلىالمذكربلفظكليهماعنعبرلكنه

المؤنث.علىوتغليبهالمذكربلفظ

ؤآلضحقؤؤألضحلؤلئغل!خمنهوأ:تعالىقوله)قنت(مادةومن:()قانتينلفظة-6

!انما،فحسبالذكرانليسبالقنوتفالمأمور،8123/البقرةأ(!قجيينيتوؤقوموأآئوشطئ

علىوحملأكلامهافيالعربعادةعلىجريأالمذكرلفظغلبلكنه،الجنسينكلاالمأمور

لغرضالمذكر)؟(؟لفظيغلبواأنالنساءفيهتخالطهمالرجالمنجمععنالإخبارفيسننهم

أيضأ.وأبلغأخفوهووالإيجاز،لاختصارا

!ال!يقزين:تعالىقولهنختار()ؤقنمادةمنوأخيرأ:(المتقين+اتقى+)اتقوالفظة-،

قانؤآتىبعقديمءآؤثثمق!تك:و511/عمرانآلأآلألهقر(تختهايحنتخيىرتهزجئمتيخذآتقؤأ

131/أق!!غتزدغيولائئعينآلحتةوأريفمتي!:و6،1/عمرانآلأ(!آلمتعينث!عيآدتة

إئا!لغملونبماكمص!ثأوآشربوأ!مموأيصتتهونمخا!وقؤبمهنو!ميؤظنليفآقئقينن)!:و

والإيمانالطاعةأهلعنالمذكربلفظعبر،414-14/المرسلاتأ!!آقخييينتخنرىكدلذ

الصفةبهذهالموصوفينوالإناثالذكوريشملالثلاثالآياتفياللفظوهذا،المتقونوهم

مذهبعلىجريأالجنسينكلاعنالمذكربلفظتجوزلكففحسبالذكورعلىيقتصرولا

والبلاغة.والاستخفافالإيجازلغرضالمذكرتغليبفيكلامهافيالعرب

مذهب.هوالمعنىهذاأنفارسابنذكرفقد،881ص،الصاحبي:ينظر(1)
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نجدوالإخبارالمخاطبة:بأسلوبيهالمؤنثعلىالمذكرتغليبمنالنوعهذاتأملوعند

جماعةأوالمذكرلفظإطلاقفيالعربعادةعلىجاريةالكريمالقرآنفيعامةظاهرةيكونأنه

والاستعمالالمجازيالاستعمالهذابينوالفارقوالذكور،الإناثيتضمنماعلىالذكور

التيوالمناسبةالكلامسياقمنالدلالةتكونأنأوالرجالذكرعلىينصأنهوالحقيقي

فيه.قيلت

الغائب:علىالمخاطبتغليب:الثانيالنوع

الاكثرولكنشيءمنهمايطلبأوعنهمافيخبروغائبمخاطبالكلامفييردأنوهو

الطلبأوالإخبارأنمنالرغمعلىالغائبعلىالمخاطبتغليبالطلبفيأوالإخبارفي

لأنهأيضأالمجازأساليبمنأسلوبالتغليبمنالنوعوهذا،الغائبعلىيعودأنيقتضي

وتئبيتالتأكيدفيهالتجوزمنوالغرض،اللغةأصلفيلهوضعتماغيرفيللألفاظاستعمال

فيغلبالغائبعلىالأمرأوالخبريعودأنمنأحسنوهو،المخاطبنفسفيالأمرأوالخبر

الأمثلة:هاكمنهالمطلوببالأمرأوبالخبرمقصودغيركأنهالمخاطبفيصبحجانبه

وبآئولذكزأدتةإلأونلالغبهلير،شركأتفيميثقتاوإذآخذال!:تعالىقولهالنوعهذافمن-أ

الؤأؤةألضحقؤةختئاؤآييئوأ!ثاشؤفولؤأؤآنص!نحايزئ!ت!لأواتفربئودىلمخ!صائا

الكلاميقتضي،318/البقرةأ(!قغيرض!وئوآشصمئ!نققليلألأإتولئترثمةؤ!زلآ

ويؤتوا(،يقيمواو)أنحسنا(،للناسيقولواو)أنيعبدوا(لا)أنبلفظيكونأنالأصلفي

لأجلالغائبعلىالمخاطبجانبغلبلكنه،(1)معرضونوأنتم،منكمقليلآإلاتوليتمثم

مجرىالكلاميجريأنلالهموالتقريعالتذكيرمجرىالكلاميجريولكي،والتثبيتالتأكيد

ذإ-خية-النبيلمعاصريخطاب)توليتم(فيإنإذفائدةغيرمنالغائبعنالحديثأوالخبر

.(2)إعراضهمفيالسبيلبتلككلهمهمإذأسلافهمتوليإليهمأسند

إلأخرىمث!نمذ!لفيفعلمنجزآ!فما:تعالىقولهوهيالمخاطبينلنفسآيةتلتهاثم

،581/لبقرةا1(!تغملونلمحخابقعلألئهوماآئقذألهبآثسؤإلى+ونلرذلعمنل!آويؤمثسالذآتحؤؤآفي

(1)

(2)

التأويل.هذامثلالعلماءعنالقرطبيأوردفقد،2/31القرآنلأحكامالجامع:ينظر

-تجي!-.محمدللنبيالمماصرينلليهودالخطابأنالقرطيذكرفقد،2/71القرآنلأحكامالجامعينظر:
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جانبلخبلكنه(و)يردون(يفعل)منليناسب(يعملون)عمابلفظيكونأنالكلاميقتضيإذ

آنفأ.أوردناهالذيالغرضلنفسالغائبعلىالمخاطب

،8311/الأعراف1(!وتخهلونقؤم!قالإتكخ:تعالىقولهأيضأالنوعهذاومن-2

جانبغلب123/الأحقاف،2وأهود/(!قؤمامخهثولتآزلبئ!ؤتيهف:وقوله

لأنه،الأربعةالمواضعفيبالياءيجيءأنوالقياس()قومالغائبجانبعلى(أنغ)المخاطب

المخاطبينغلبلكنهبالياء،يكونأنيقتضيفكان،غيبةهناها)قوم(ولفظ،للقوموصف

الخبرإلقاءغيرمنلوجهوجهأبالجهالةلهموصفأيعني،(1)عنهمخبرآ()تجهلونيكونحتى

وأثبتآكدليكونبالتاءفجاء،أهونعليهمالوصفأوالخبروقعفيكونالغائببطريقإليهم

.أقومهومااتباعأوسلوكإلىوتنبيههم،المخاطبيننفوسفيوأشد

،2111أهود/(معكتابومنأمرتكخأقأشتقتم!:تعالىقولهأيضأالنوعهذاومن-3

وكان،الفعلإليهفأسند)من(الغائبجانبعلى)أنت(المخاطبجانبفيه"غلبإذ

إليهمالمسندبينفصلالعطفحرفلأن،الغيبةعلىالخطابفغلبفاستقيموا،:تقديره

-!يه-النبيمنمطلوبةالاستقامةأنالتغليبهذاحسنووجه،(2)"ىرتكمافصارالفعل

علىالمخاطبفغلبأنت(،)فاستقم:يقالأنالأوكدفكان،مثالكلفيالقدوةلأنهأولأ

وسلامهاللهصلوات-النبيأثريقتفونهمفإنماالاستقامةمنهمطلبإذالأنهم،الغائبين

.خطاهويترسمون-عليه

منوأخفأخصر)استقم(لأنوالخفةوالإيجازالاختصاروهيأخرىفائدةوفيه

محاسنمنالموضعهذافيفاجتمعوأثبتآكدكونهإلىبالإضافةوأبلغوأوجز)استقيموا(

مذهب.كلالعجبفيويذهبالنظريسرماالبلاغةوضروبالنظم

بمز(جقترتجرآقإبمتهضيعلئفمنآذهمت!اله:تعالىقولهأيضأالنوعهذاومن-4

منهم(تبعك)منعبارةفيالضميروإن)جزاؤكم(الخطاببلفظالضميرأعاد،163الإسراء/أ

(1)

(2)

فقد،3/121والإتقان،3/303القرآنعلومفيوالبرهان،2/209اللبيبومغني،1/181الإيضاح:ينظر

الآية.معنىفيالوجههذاوالسيوطيوالزركيهاموابنالقزوينيأورد

.3/304القرآنعلومفيالبرهانينظر:
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فيلهتبعأكانكماله،تبعأالغائبوجعلل!اطبلخطالكلأم،بييئلكنالغيبةيقتضي

محاسنمنجاءبهفالتعبير،(بلينلا)الخطاباللفظفيلهتبعآيجعلأنفحسن،المعصية

.(؟)بالمعنىاللفظارتباط

المخاطبيشمل)جزاؤكم(فيالضميرفإنوالاختصارالإيجازوهيأخرىفائدةوفيه

منبابالضمائرأنوهوثالبوجهمنآخراختصارهناوهااختصار،فهذاالآيةفيوالغائب

بالحرفيستغنيالمتكلملأنعنه،بهويكنىالاسممقاميقومالضميرلأنالإيجاز)2(،أبواب

واحدمكانفياختصارينالموضعهذاتضمنفقدكاملآ)و(،بالاسمالإتيانعنالواحد

الخالدةالمعجزةهواللهفكتابعجبولاوآكد،وأبلغوأخفوأخصرأوجزالكلامفأصبح

تكونأنلهااللهشاءولكنإبطالهاإلىيكونونماأحوجكانواوقتفياللغةأهلأذهلتالتي

هوتقدمفيماوكان،18/الصف9(آلبهمرونةري!ؤتولؤيى؟ميثم!ؤألته:كذلكوستبقىحقأمعجزة

الغائب.علىالمخاطبتغليبمنالعزيزالكتابفيعليهوقفتمامجموع

العاقل:غيرعلىالعاقلتغليب:الثالثالنوع

الخاصباللفظعنهماويخبريعقللاومنيعقلمنيعملفظالكلامفييأتيأنوهو

هذافإنلذافيعمهما،وغيرهالعاقلعلىالكلامفييطلقبالعاقلالمختصاللفظأنأوبالعاقل

ماغيرفياللفظلاستعمالالمجازأساليبمنوهوالتغليبأساليبمنأسلوبأيعدالأسلوب

بهوالاستغناءبالعاقلالخاصاللفظباستعمالوالاختصارالإيجازفوائدهأهمومنلهوضع

أوجزيعدالطريقةهذهسلوكلأننفسهالموضعفيالعاقلبغيرالمختصةالألفا!استعمالعن

(1)

(2)

(3)

.3/304القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

إشارةغيرمن،3/121،221الإتقانفيبتمامهالسيوطينقلهوقد،304/والقرآنعلومفيالبرهان:ينظر

الزركي.إلى

،6هص،القريبوالأقصى،3/84المفصلوشرح،174،5،1،176ص،القرآنمكلتأويلينظر:

أصحابأكدفقد،1/33والنظائروالأشباه،3/0،1والإتقان،2،4/24و3/2القرآنعلومفيوالبرهان

فيحرفعنيزيدلاالذيالضميروأنوالاختصارالإيجازأبوابمنبابأالضمائركونعلىالمصنفاتهذه

بكامله.الاسمعنبهيتغنىالغالب
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اللفظإطلاقلأنالمعمىهذاعنالتعبيرفيالفخامةصفةعنفضلأ،وأبلغوأخفوأخصر

والفخامة.الشرفمنشيئأيكسبهالعاقلغيرعلىبالعاقلالمخض

تباعأ:ندرجهاموضعأعشرسبعةفيالكريمالقرآنفيواردالنوعوهذا

آلتئتنؤقيفيمار"هلقيسصتحتهوؤتذاآلثةآمخذ!ؤقالوأ:تعالىقوله:الموضعالأول

(1)-العلماءعنينقلكما-الآيةفي)ما(:فلفظةلم611/البقرةأ(!قطحون،*الؤألأزضىقي

!قطخون(:تعالىبقولههناعنهماأخبرفلما،الوضعبأصلعامأتناولأكلهاالأجناسلتاول

المخلوقاتمنوالأرضالسمواتفيماكلوأجريغيرهعلىالعاقلغلبقدأنهعلمأوفهم

وأفخم.وأبلغوأخفأخصروهوالتغليبطريقعلىمجازأالعقلاءمجرى-القنوتفي-

آ!ئ!عؤلهزفيمنآشلم5ؤتهي!غوئآلئوينن2آفغئر!الو:تعالىوقوله:الثانيالموضع

:معناه)أسلم(فلفظةا83/عمرانآلأ(!لزجثوئوإفواممر!واعؤثؤآلأزضى

بلغيرهمدونالعقلاءبهيختصلاهناوالخضوعفالانقياد،(يلا(لذووخفحعوانقاد)استسلم

عنالعاقلبتغليبواستغني()منبلفظغيرهمعلىالعقلاءغلبتلآيةالكن،للجميعشاملهو

وأفخم.وأبلغوأخفوأخصرأوجزلأنهالعاقلبغيرالمختصاللفظإيراد

بقيةتأويلفيالقياسيجريالتفسيرهذاوعلىعشر:السابعإلىالثالث:المواضع

الغرضلأن،الإطالةعدملغرضتعليقإلىحاجةغيرمنتباعأهناسنذكرهاالتيالمواضع

وهيئهناسنذكرهاالتيالمواضعكلفيواحدأيكونيكادالعاقلغيرعلىالعاقلتغليبمن

!ؤيته:وقوله،166أيونس/(ألازيم!فؤمنآلشمئؤلئفمنيئؤإثآلأهاله:تعالىقوله

ومنلازضىؤآآلشتعآتخؤتن!تخته!:وقوله،511لرعد/ا1(ؤكرفاطؤغالأزضيىؤآآل!تئخؤلئفىمنرح!تق

،414لإسراء/اأ(!غفوراحليماجنإئهتممتبي!ئمئفقهونلأؤلبهنءغدي!تتحلأإ4ثقفنن4فيهن

لش!فؤقيفيآقن!لإن!:وقوله،551/ءلإسراا1(لأزمجىوآآ!تصنؤلئنيبمنآغقوؤزئك!:وقوله

ؤالأزضنآلئصنؤلتيلقمنوثه!:تعالىقولهوأما،أو3أمرإلم/(!غخذاآلرتختنءاقإلأوآلأزفي

(1)

(2)

مبناهابأنوحدها)ما(علىاشتملتالتيالآياتالزركيقصرفقد،30،/3القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

أوصع.معنىعلىلاشتمالهاالأولىبطريقأنردتوانماعلىلي!

.18ص،الجلالينتفسيرفي"انقاد"وبلفظ،21،/4القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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لأولىا()منبجيءفقدا1ولأنبياء/ا1(!يتصتخصرونولاعبادتوءغنعذةهـلالمجمتتكروبئومن

بالملائكة.مختصةفهيالآيةفيالثانية)من(وأما،غيرهعلىالعاقلتغليبلأجلالآيةفي

،وأولأنبياء/ا1(!خلونفجهال!ووردوهاتماءالهةهؤلالؤكائ!:تعالىوقوله

والمعبودون،العابدونوردماوقيلالنار،عابدوهاوردلماآلهةالأصنامهذهكانت"لوأي

غيرهعلىللعاقلتغليبآالسالمالجمعبضميرفجاء،(1)(فيهاخدونل!و!:قالولهذا

كليهما.وإفادتهبالعاقلالمختصاللفظباستعماللاستغنائهوأبلغوأخفوأوجزأخصروهو

لخوموآؤالققرؤآالثتئم!آلأزضيىنيومنآلمثصفؤلتىنيمنلبماق!تحدآدتةآتترلزآ!:لىتعاوقوله

ضكرم!إنمنر!هثشاآللهيهينومنأئعذامثغلئوحقكسيزآلاشطينو!ثيروآلذؤآثرحث!لآؤؤآئحالم

لأرضىؤآآفتئؤتئلد!سقتممتمآقؤ%لحقآآتتغؤثير!:وقوله،811/لحجاأ(!يتثمآ:ماتفعلآلتة

وقوله:،117/المؤمنونأ(!قغرعوتدتجرجممعنفهزبذ!رهتمآتيهمتلييهررصومن

صص2صصصص"ءطص!صءهـصص
يماعلئمعحلائههـؤتصنيحههـوالبرغيمقذضقمزكلوالظنروالأزضيآالتضلهئنيمنلهءخي!مئيأ!آدتةآلرتر!

وأعاد)من(بلفظأتىلأتهالآيةفيمرتينغيرهعلىالعاقلغلب141النور/أ(!تفعلوئ

يخثيىئييتهمقنفايمنآتةنخىيقئ!وآدته:لىتعاقولهوكذلك،الجميععلى(يفعلون)فيلضميرا

قآ(يمنآئة!خقتئقئ:قولهن!ف،لم54النور/أ(يقيثىغليآتتغضنؤمئهمرطغبيتيثىقئفنؤمنهمءتظنه

غلبلكنوالطائر)2(،لإنسانايعم(رطكبيتثيىقئقن!ؤيمهم:وقوله،وغيرهالإنسانيشملعام

تعالى:قولهوكذلك،وأبلغوأخفأوجزلكونهبالعاقلالمختصة()منبتكرارغيرهعلىالعاقل

له:قوو،561/لنملا1(!شغثولررآيانت!ثع!كنوقاآلثةلأإآتغيبلارقيؤأ!ت!ضؤلئآفيمنلأيغلزفل!

(!1خريندآتؤةوخآدتهسآءمنإلأآلازضىفيومنآ!تثخؤتنيمنففرخرو!لآنييفخوتيزم!!
لم،62/الرومأ(!لقئهؤنرله!لؤآلأزضيى!هآلشمنؤتنيقنؤته،!:وقوله،781/النملا

قإداأخرىيخيهنفخثمآدتهثمآةمنإلأآلأزفيفيؤمنآلشخؤلئفيمنقضيقآلقحويىفي!ؤنعخ:وقوله

آئتياؤللأزكىلمآفقالدخان!والشذالىاشتؤى+نم!:وقوله،861مر/لزاا!!يخظرونله!ائمهتم

طائعين،الخلائقمنفيكمبمنائتيا"أراد،111أفصلت/(!آلتتاظآسينآؤكرفاقايآطؤعا

(1)

(2)

المعنى.بهذا.42،ص،الجلالينتفشر:وينظر،11/344القرآنلأحكامالجا!ع:ينظر

الآية.علىالتعليقهذامثلهامابنن!ف،و2/02اللبيبمغنيينظر:
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في،قن!ت!تهة:تعالىوقولهالذكور")؟(،منيعقلمنوغلبالجمعلفظعلىالحالفخرجت

.21و/لرحمنا1و!!لهثآنفييؤيرهؤلأزفيكقوآلمتضدتآ

العاقل:علىالعاقلغيرتغليب:الرابعالنوع

)ما(استعمالالكريمالقرآنفيوردلكن،العاقللغيرأتها)ما(استعمالفيالأصل

أدثهرحمة-(2)السيوطيإليهذهبكما-العاقلعلىالعاقلغيرتغليبمنيغذفهووغيرهللعاقل

معنىعلىلاشتمالهاالأولىبطريق-الكريمالقرآنفيهكذا)ما(استعملت!انما-تعالى

فيهن()ومن:يقلفلم0211/المائدةأ(وقماييهنؤألأزض!آلتهممؤلهتمفكيئة!:تعالىكقوله،أوسع

العقلاءغيرتتناولفلا()منوأما،الوضعبأصلعامأتناولأكلهاالأجناستناول)ما(كلمةلأن

فاستعمالها،العاقلوغيرالعاقلعلىلاشتمالها)و(أولىهنا)ما(استعمالفكان،الوضعبأصل

علىالعاقلغيرتغليببهاالمرادأنإلا)حقيقيأ(عامأتناولأالأجناستناولقدكانوإنهنا

فيالكريمالقرآنفيالمعنىهذابهامرادآوحدها)ما(استعمالوردوقدللاختصار،العاقل

علىمحمولالمعنىلأنفحسبالآيةورقمالسورةاسمبذكرهناوسنكتفيموضعأ)4(،ستين

،51و،2و/عمرانآل،611،552،284/البقرة:يأتيكماندرجهاالمواضعهيوهاقدمناما

،12/الأنعام،120،و،،1،18،/المائدة،131،132،170،171النساء/621،،12و

،65/مريم،4،52و/النحل،85الحجر/،2/إبراهيم،6،55،66،68،101/يونس

،8/وملرا،25/لعنكبوتا،42/ءالشعرا،5و/نقالفرا،46/منينالمؤصء6ع4/لحجا،6/طه

،4،53/الشورى،01،66/صسورة،5/الصافات،1سبأ/،4/السجدة،20،26/لقمان

،38/قسورة،1/ء6الحجرات،3/الأحقاف،31/الجاثية،38،،/الدخان،85/الزخرف

(1)

(2)

(3)

(4)

المعى.بهذا،344،و51/43القرآنلأحكامالجامعيمنظر:

الرعد.سورةمن،51:آيةبخصوص3/221الإتقان:ينظر

.3/703القرآنعلومفيالإتقان:ينظر

(الأرضفيوماالسمواتفيماالهعبارةتحت)سمو(مادة،الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسالمعجمينظر:

ملكالهعبارةأوينهما(وماوالأرضالسمواتفيمنالهعبارةأو(والأرضالسمواتفيماالهعارةأو

السمواتملك)ولثهعبارةأو(والأرضالسمواتفياللهخلق)وماعبارةأوبينهما(وماوالأرضالسموات

بيهما(.وماوالأرض
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،أ/التغابن،1/لجمعةا،1/لصفا،1،24الحشر/،7/لمجادلةا،1الحديد/،13/النجم

لغرض)ما(باستعمالالعاقلعلىالعاقلغيرفيهاغقمتجميعهاالمواضعفهذه.37النبأ/،4

أوجزاستعمالهافكانالوضعبأصل(وغيره)العاقلكلهاالأجناستتناول)ما(لأنالاختصار

بينالتمييزإرادةعندإلامعهاتستعمللا()منإنبلمعها)من(استعمالمنوأخصروأخف

العاقل.علىالعاقلغيرتغليبمنيغذالاستعمالفهذاوغير؟العاقل

غفنكالإخبارعنهالإخبارأوتغعلمنيخطابالعاقلغيريخطاببخصوعر:تنبيه

تغقل.

الشعراء/أ(تذممونإديضتتعوبمصقاذهل!:تعالىقولهمثلمن،(؟)الزركشيالإمامأدخل

(!قئمبطوئقلخلهتؤكألخقارآسمابقللآثقمرؤلاآتذيىكآنقآتطبغنيلصصخشآلا!:وقوله،271

النوعهذافيوغيرها112/أفصلتلختتا(شتهدتئملمصلملودهتم!ؤقالليا:وقوله،140أيس/

والقمر)الشمسوأن،72الشعراء/آيةفي()الأصنامأنعلىبناءغيرهعلىالعاقلتغيبمن

العاقلالمذكرمعاملةعوملت،12/فصلتآيةفيو)الجلود(،04يس/آيةفيوالنهار(والليل

فيفليس-تعالىأدثةرحمة-منهوهموهذا(و)شهدتم(و)يسبحون()يسمعونكمبجيءإذ

وأالتغليبحكملأن،تعالىاللهكتابفيوردممانظائرهافيولاتغليبالمذكورةالآيات

علىأحدهمافيغلبطرفانهناكيكونأن-عامبثسكلالتغليبعلىالمعنىحملفيالشرط

ومشهور()مغمورأو(عاقلوغير)عاقلأو(وغائب)مخاطبأو(ومؤنث)مذكركورودالآخر

غيرهعلىالعاقلتغليبضمنوأدخلهاالزركشيذكرهاالتيفالآياتوهكذا،،(وأقل)أكثرأو

وأيعقلمنخطابالعاقلغير)مخاطبة:عنوانتحتدرجهيمكنآخرنوعمنمجازهي

وهي،الوجههذاعلىالنوعهذاالمواضعمنبقيةوتقاس،(يغقلغقنكالإخبارعنهالإخبار

الكريم.القرآنفيكثيرة

الأقل:علىالاكثرتغليب:الخاصالنوع

هذاتحتالأقلفاندراجبالأكثر")2(،يختصوصفالجميعإلىينسبأن"وهو

(1)

(2)

.30،،3/603القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.30و/3القرآنعلومفيالبرهانينظر:
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اتصافهعدممع-الأقلإلىالوصفونسبة،التغليبلغرضيكونبالأكئرالمختصالوصف

أخفأنهاإلىإضافةوالاختصار،الإيجازوفائدتها،التغليبسببهامجازيةنسبة-حقيقةبها

!!قاذ:تعالىقولهومنه،الأخرىالأنواعإلىبالقياسالكريمالقرآنفيقليلوهووأبلغ

يملتتا(فىتتغودنآؤقرتيتآيمنمغلئةاقنوألديقتنثمغئ!ؤ1تنخرتجتكقؤيبيحنأشتكبروأآلدلينآنت!

أصلأمليهمفييكنلمإذ(تتغودن!:قوله-فيآلمثتلأغليه-شعيبأدخل"،818/الأعرافأ

.(؟)"اهيلإيعودحتى

شعيبأتباعلأن،التغليببابمنهوالظاهرفي(التعودنبوصف-آلثتلآئمغليه-فشموله

أديخلالجميعخوطبفلما،ملتهمفي-حقآ-كانواأنهميعنيالكفرعلىالإيمانقبلكانوا

أتهملوقولهممنوأخفوأخصرأوجزهناوالتغليب،(2)(آيلغتمعهم-آلمتتلأئمغليه-)شعيب

ملتنا".فيمعكآمنواالذينليعودنأوتريتنامنشعيبيا"لنخرجنكم:قالوا

فيعذناآدلركذباإقأفترئتائقلى!:--غقيهألمثتلأشعيبلسانعلىتعاليقولهومثله

ملتكمفيعادواإنكذبآاللهعلىجماعتيافترىقد:معناه،189الأعراف/أ(يمفئحم

لمفإنهوإلامف؟جزءأأصبحواأتباعهلأنتغليبآعدنا(و)إنافترينا()قدقاللكنه،وتركوني

تغليبعلىمحمولتانعدنا(و)إنافترينا()قدفعبارتا:إليها،يعودحتىأصلأملتهمفييكن

وأبلغ.أخفوهووالاختصار،الإيجازلغرضالأقلعلىالأكثر

آلئهةآ!شييخهألملأآنتغودآنبا!ؤتايكونأيضآ:شعيبلسانعلىتعالىقولهومثله

لأنه،اللهيثاءأنإلاملتكمفييعودواأنلأتباعييكونوما:معناه،18و/الأعراف9زئتا(

وهملأكثربامختصةصفةالعود!انماإليها،يعودحتىأصلأ،ملتهمفييكنلم-مئآلتث!لآهيخل-

هووهذا،مجازيةنسبةجميعأإليهمالعودفنسبةشعيبآواتبعواقومهمملةتركواالذينأتباعه

السابقة.الأمثلةفيالأقلعلىالأكثرتغليبمنتقذممايوافقالذيالمناسبالتفسير

(1)

(2)

بتمامه.المعنىهذا،3/221الإتقانفيالسيوطينقلوتد،3/091القرآنعلومفيالبرهانينظر:

قال،2/190اللبيبمغنيوينظر:،()قيلبلفظهذاالقرطبيذكرفقد،502/،القرآنلأحكامالجامعينظر:

معه(.آمنواالذينبخلاف،تطملتهمفييكنلم-وآلمثتلأمعليهـآلقحلا-)فانه:شعيبعن
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)صار(.بمعنىيأتي)عاد(الفعلبا!العلمأهلبعضرتفسيرعلىالرذفي:تنبيه

التصيرنالمعضى:فيكون)صار(،بمعنىيأتي)عاد(الفعلبأنالعلماء)1(بعضذكر

الذينالملألأنبعيدالتفسيرفهذا(ملتكمفينصيرو)إن(ملتكمفيصرناو)إنملتنا(،في

القرية،أهلدينإلىيعودواأنأوالقريةمنبإخراجهموجماعتهشعيبأهددواإنمااستكبروا

المستكبرينالملأعلىسيعكرالقريةفيبقائهممعدينهاتباععلىشعيبجماعةاستمرارلأن

غرباءليسواشعيبفجماعة،ألفوهالذيالتقليدأويرجونهالذيالنفعأويريدونهالذيالصفو

فطلبوامنهمكانوا!انما،القريةأهلملةإلىالصيرورةمنهميطلبواحتىالأصلفيعنهم

الأخيرةالآيةفييتجهكان!انبعيد،الصيرورةعلىالمعنىفحمل،قريتهمدينإلىعودتهم

نأعلىبناء"اللهيشاءأنإلامتكمفينصيرأنلنايكون"ومامعناها:التي(89/)الأعراف

تقدمبمامسبوقةغيرالأخيرةالآيةكانتإذايصحالتأويلهذالكن،بالمشيئةمتعلقةالصيرورة

كانواقدشعيبجماعةأنمنوالسياقالمناسبةإليهترشدوماعدنا(و)إن(التعودن:قولهمن

تعالى:قولهوأماإليها.والعودالرجوعإليهموطلبعنهافخرجواالقريةأهلملةفيأصلأ

زئهئ!إيتينفآؤححلمحقتنآفيثتتغوآؤآزمجحتآيمنلتخيرجتحميرمميهئم!فروأآللىينؤقاذ!

.31،411/!مبراإأ(تغلاهئممنلأزضىآمئكسن!ئس!ثؤ!لطييبآلنهيكق

يتولىأنهأرضهفي-غؤخل-اللهسنةلأن،الحقيقةعلىوالاعتقادالظنتغليبفيفهو

قوامهمألكنالصغر،منذالتوحيدعلىينشؤونوإنما،قوامهمأدينعلىينشؤونفلارسلهرعاية

علىخرجواثمأصلأملتهممنكانواأومنهمكانواإليهمالمبعوثينالرسلأنالغالبفيتظن

عليهاالتيالأصليةالملةإلىالعودالرسلمنيطلبونأقوامجعلالخروجفهذا،قومهمدين

بابمنليستفالآية،الغالبالظنهذاعلىبناء(لتعودن)أوعبارةجاءتفقدولهذا،أقوامهم

صادر(لتعودن)أوبلفظوتخييرهمالرسلأقوامتهديدأوطلبلأن،الأقلعلىالأكثرتغليب

بدينوجاؤواأقوامهمملةعلىخرجوافلماأصلأ،ملتهموفيمنهمكانواالرسلأناعتقادعن

أقوامهم.عليهاالتيالملةإلىبالعود!اماوالطردبالإخراجإماأقوامهمهددهمجديد

من()قيلبلفظالعلماءبعضعنالمعنىهذامثلالزركشيأوردفقد،3/903القرآنعلومفيالبرهان:ينظر(1)

اسم.ذكرغير
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العلماء)؟(؟لبعضخلافأالتصيرن(معضىعلىيحمللاالتعودن(عبارةفيوالمعنى

كانواأصلأالرسلأناعتقادعنصادرملتهمفيالعودرسلهممنالأقوامطلبأنقدمنالأننا

غيرأقوامأيدعونالملةخارجمنجاؤواثمغرباءيكونواولمعنها،فخرجواملتهموفيمنهم

يكونواأنالرسلإرسالفيتعالىاللهسنةكانتوإنما،(التصيرنمعنىفيهميصححتىأقوامهم

وهو-وسلامهاللهصلواتعليهم-الأنبياءكلشأنهووهذاجلدتهمومنالقومأبناءبينمن

قؤموءلمتتن%بحطتايئإلأتصممولممنآزسمفناومآ!:تعالىقولهوعليه،برهانإلىيحتاجلا

قأزلفتقنا!:وقوله،لم32/المؤمنونأ!هوقؤيحه!لهؤحالمكآزسمفناؤلقذ!:وقوله،لم4/هيمبراإا(قتم

541/النملأ(صنهلحاآخاهتمتئودإلىأزستتآ!فتقذ:وقوله،231/المؤمنونأ(رسمولافئهئمييين

كثير.وغيرها

فيمامغموليالجنسهذاغيرمنفردعلىالأفرادالكئيرالجنستغليب:السادسالنوع

الجميع:علىالجنساسميطققبأنبينهم

أفرادعلىالجنساسمإطلاقإنإذمنه،أخض!أئةإلاالسابقالنوعيشبهالنوعوهذا

الاختصارلغرضمجازأالتغليببطريقإلايكونلاأنرادهمنليسفردويضمنهمالجنس

يفيلأنهأبلغوهو،المعنىمنيناسبهمافيلفظكلبإيرادوالتفصيلالتطويلوعدموالإيجاز

.العقولفيهاتحيرتالتيالقرآنعجائبمنوهو،اللفظقلةمعإخلالغيرمنبالمعنى

بصورالكريمالقرآنعرضهالذيالتغليبمنالنوعهذافيالعجيبالنظمهذاولنتأمل

منإبليسوامتناعلهالملائكةوسجودوتفضيلهآدمخلققصةفيواحدوالمعنىمختلفة

ؤكأنؤآشتكتزآبقإئييتقالأف!تحدوآفيدمأشحدوأيفتهقبهكزقفتاوإذ!:تعالىقال،لهالسجود

الحقيقيينالملائكة:يشملالآيةهذهفي()الملائكةفلفظ،134/البقرةأألبهمييئ!(يحن

موجودآكانإبليسلكون()الملائكةلفظالجميععلىأطلقلكن،منهمليسوهوإبليسمع

واستعمالالتغليبشؤغهالذيالمرسلالمجازأساليبمنأسلوبهوالإطلاقفهذا،بينهم

إليه.حاجةلامافيوالتطويلالتفصيلوعدمالاختصارلغرضبهجيءقدهناالتغليبأسلوب

الجلالين،تفسير:وينظر،لبضهمالمعنىهذامئلالزركشيأوردفقد،3/309القرآنعلومفيالبرهان:ينظر(1)

.(الصيرنبمعنى(التعودن:عبارةفسرفقد،383ص
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أظهربينواحدأجنيأكانلأنهمتصل"استثناء:(إتييىالأ!:تعالىقولهفيالزمخشريقال

استثناكأمنهماستثنيثم(!ف!كدوأ:قولهفيعليهفغلبوابينهممغمورأالملائكةمنالألوف

منهمواحدأليسإبليسأنعلىبالبناءيعنيمنقطعآ")1(،الاستثناءيكونأنويجوز،منهمواحد

أنهمع،منهم-إبليسيعني-"عد:الزركشيقال،العلمأهلعليهالذيوهو،جنسهممنوليس

الملائكة"خيقسب:صحيحهفيمسلمرواهماالملائكةغيرمنجنيألكونهتغليبأ،الجنمنكان

.(3)"بينهمكانلكونهتغليبأبالاستثناءمنهم"عد:السيوطيوقال،(الشار"اليمنوالجننورمن

النوعبهذاوردتوالتيتباعأسنذكرهاالتيالآياتفيالتغليبيجريالمعئهذاوعلى

فص!ثدوألادمآشحدوألفمل!كزفقآصتمصؤزنبهئمثم!ؤلقذطقتئئ:تعالىقال،التغليبمن

لفمليؤققتا!ؤإد:تعالىوقال،111/الأعراف1(!آلئخديمتشنيكنائييلزالأ

تعالى:وقال،لم16لإسراء/ا1(!لمجناخقفتلمنأشجدةقالإتييشإلأف!صحدؤأقيدتمآشحدوأ

آقتخعذوتهرزتهقآمرعنق!ققآلجنمنابييشكأنإلأفمتحدوألإدتمآ!عتحدوأيفتلبهكةقفتاؤإد!

لمقا!لمد:لوقا،051/الكهفأ(!تذلاللطييينبئىغدؤلكثموممثمدونيمنءآ!ؤأؤذزشهز

فئمحد!سئعلإيمتته"فقعوأروجىينلهيعونفختلم!ؤئة،قادا!طايزمينبتث!إخلقاتييقخل!كهزئك

.4،1-17/ص9(!ئبهعيزلنأسكأنآشتكتزلأإئليشإ!أتخعون!عةك!لمثأ

إبليسعلىالملائكةجنستغليبفيواتفقتالقصةهذهإيرادفيالآياتألفاظتفاوتت

لأجلالعليببأسلوبالآيةفيالمعنىهذاعنالتعبيرجرىلكن،منهمواحدكأنهوعده

تنتهي.لاالقرآنوعجائبوأخفأبلغالأسلوبهذاكونولأجلوالإيجازالاختصار

يوجد:لمماعلىالموجودتغليب:السابعالنوع

جزئهباسماليءتسميةيعني،الجزئيةعلاقتهالذيالمرسلبالمجازشبهلهالنوعوهذا

أمثلةالكريمالقرآنفيالنوعهذامنوردوقدمعناها،للطفالخفيةالدقيقةالأنواعمنوهو

(1)

(2)

(3)

الكلامهذاونقلالزمخثريمذهبهامابنذهبفقدو2/01اللبيبمقيوينظر:،1/2،3الكاف

إليه.ونبهبتمامه

.3/013القرآنعلومفيالبرهان

.3/221لإتقانا
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وأ،!فعولبالبناء(إليكأنزل)بمابعبارةجاءمافمنها،متنوعةبعباراتأومتنوعةبألفاظكثيرة

يأتي:كماندرجها،()كتابأ،(لكتابا)آنآ(،)قر،(نلقرآا)بعبارة

:(إليكأنزل)بما:بعبارةيوجدلمماعلىالموجودتغليبمنجاءما-أ

"قوله::الزمخشريقال،14/البقرةأ(إلكأئننيمآيؤيمؤنؤآلديئ!:تعالىقولهفأولها

إيمانهم،وقتمنزلأذلكيكنفلمآخرهاعنوالشريعةبأسرهالقرآنبهعنيإن(اتكأثزذيمآ!

إيمانفهوإيمانهموقتإترالهسبقالذيالمقدارأريد!ان،؟المضيبلفظأئزذ(!قيلفكيف

كله،المنزلالمراد::قلت،واجبومترقبهسالفهالجميععلىالإيمانواشتمالالمنز3،ببعض

يغلبكمايوجد،لمماعلىللموجودتغليبأمترقبآبعضهكان!انالمضيبلفظعنهعبر!انما

لأنهو،تفعلانوزيدنتوأ،فعلناوأنتأنا:فيقال،الغائبعلىطبوالمخاالمخاطبعلىالمتكلم

لى:تعاقولهعليهويدل،نزولهوانتهىنزلقدكلهنهكأجعللنزولامنتظروبعضهلأنازبعضهكانإذا

كانولا،الكتابجميعيسمعواولم،130/الأحقاف1(أنننلمنمابغدكولهىإتاتتمغنا!ئبا!

.(1)"ذكرناهماسبيلسبيلهولكنمنزلأ،كله

حاجةغيرمنالنوعهذامنالكريمالقرآنفيالواردةالآياتمعنىحمليجريوهكذا

إلىوبالإشارةالزمخشريبهنوهبماوالاكتفاءالإطالةعدملغرضعليها،تعقيبأوتعليقإلى

وردالبقرةسورةففي:يأتيوكماالآياتأرقاممعلهاالمتضمنةالكريمةالسورفيتسلسلها

،72،84/الآيات،عمرانآلسورةوفي،4،136،185،285/الآياتفيالنوعهذامن

،6،68،،5،64و/الآيات،المائدةسورةوفي،60،621/الآيتانالنساء،سورةوفي،\وو

الرعد،سورةوفي،41/الآيةهود،سورةوفي،51،،2،3/الآيات،الأعرافسورةوفي،18

سورةوفي،6/الآيةسبأ،سورةوفي،46/الآية،العنكبوتسورةوفي،1،63و،1/الآيات

.30/الآية،الأحقافسورةوفي،55/الآيةالزمر،

)ترآنأ(:أو()القرآنبلفظةيوجدلمماعلىالموجودتغليبمنوردما-ب

!ؤتقذ:وقوله،أوالإسراء/9(هـآفوملقتىتهدىآتققإنهذاإن!:تعالىقولهفمنها

علىالزمخريجوابوهوالكلامهذا،3/131البرهانفيالزركينقلوقد،13،،1/136الكشاف(1)

افترضه.الذيالسؤال
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تأتؤأآنغلىؤآلجنافيلنقآنجتمعزليهبفل!:وقوله،114لإسراء/ا1(قذكروأأتفزءايئقدافيضزقآ

آئقرةايئهذافييلتاليىصزقتاؤتقذ!:وقوله،818الإسراء/أ(بيثلإءلاتأتونايئآئقؤقذابيثلي

لأنالتغليبعلىيحملالمذكورةالآياتفي)القرآن(فلفظ،18والإسراء/1(ثلييمنكأ

وأبعضهكان!انماالقرآنكليكنلمالمذكورةالآياتمنآيةكلنزولوقتمنهالموجود

وأمترقبةالقرآنأجزاءبقيةنزوللأنيوجد،لمماعلىللموجودتغليبأقرآنأسماه!انما،أكثره

بنزولالكريمالقرآنوتسمية،وانتهىنزلقدكأنهأوموجودكأنهالموجودغيرفجعل،منتظرة

الاختصارهيأخرىفائدةوفيهالجزءعلىالكلبإطلاقتجوزهوالتغليبعلى)قرآنأ(بعضه

تغليبعلىالمحمولةالآياتأرقامبدرجهناونكتفيوأفخمأبلغأنهعنفضلأوالإيجاز،

ماوهي،الإطالةعدملغرضعليهاالمشتملةالسورأسماءمعيوجد(،لمماعلى)الموجود

ذكرناها.ي!لاالأربعالآياتعدا

يونس،سورةوفي،\و/الآية،الأنعامسورةوفي،151/الآية،المائدةسورةوأولها

سورةوفي،و9،1،،1/الآياتالحجر،سورةوفي،2/الآية،يوسفسورةوفي،51/الآية

سورةوفي،03،23/الآيتان،الفرقانسورةوفي،2/الآية،طهسورةوفي،45/الآية،الكهف

وفي،58/الآية،الرومسورةوفي،58/الآية،القصصسورةوفي،و1،6،2/الآيات،النمل

سورةوفي،1/الآية،صسورةوفي،6و،2/الآيتان،يسسورةوفي،13/الآيةسبأ،سورة

وفي،42/الآية،-"خ!-محمدسورةوفي،2و/الآية،الأحقافسورةوفي،72/الآيةالزمر،

،77/الآية،الواقعةسورةوفي،71،32،40/الآياتالقمر،سورةوفي،45/الآية،قسورة

،الإنسانسورةوفي،4،20/الآيتان،المزملسورةوفي،21/الآيةالحشر،سورةوفي

.12/الآية،البروجسورةوفي،12/لآيةا،لانشقاقاسورةوفي،32/الآية

النازلبتسميةالتجوزأويوجد(لمماعلى)الموجودتغليبمن)قرآنآ(بلفظوردماومثله

لممالأنيوجد،لمماعلىللموجودتغليبآقرآنأحينهفي-!غ-محمدنبيناعلىالقرآنمن

لهذاالمتضمنةلآياتاوندرج،أعلموالله،ترولهوانتهىنزلكأنهجعل،حينهفيالقرآنمنينزل

التغليب:منالنوع

سورةوفي،13/الآيةالرعد،سورةفي،2/الآيةفيذلكمثليوسفسورةفيوردفقد

سورةوفي،28/الآيةالزمر،سورةوفي،311/الآيةطه،سورةوفي،106/الآيةالإسراء،
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وفي،3/الآية،الزخرفسورةوفي،،/الآية،الشورىسورةوفي،3،44/الآيتان،فصلت

.\الآسة/،الجنسورة

)كتابأ(:أو()الكتاببلفظةيوجدلمماعلىالموجودتغليبمنجاءما-ج

كليكنلمالآياتهذهنزولوقتمنهوالموجود)كتابأ(القرآنفيالنوعهذاسمي

وقتوفقعلىأكثرهأوبعضهكانوإنما-خيب-،محمدسيدناعلىنزلالذيالمغروفالكتاب

!ؤثضا:وقوله،12/البقرةأ(يه!رشتبلجتثدلك!:تعالىكقولههنا،هاقيدتآيةكلنزول

المقصودالآيةفي()الكتابفلفظة،لم98/البقرة1(معهخلمامصحزقآدنهمجندفنممتميهتبجآة

القرآنمجموعهوالذيالكتابكليكنلمالآيةهذهنزولوقتوهوكتابأشقاه،(؟)القرآنبه

الآياتمنللنازلتغليبأأويوجد،لمماعلىللموجودتغليبآكتابآبتسميتهتجوزلكنهالكريم

نزوله.وانتهىكلهنزلكأنهفجعلمترقبأ،كانالآياتمنبعدينزللممالأن،ينزللمماعلى

لاالكريمالقرآنأتاعلى()الكتاببلفظةالمرادضبطفيالتفاسيرمنعددآاعتمدناوقد

منهلدينافاجتمع،()الكتاببلفظعنهاعبرالتيالمعانيمنغيرهولاالسماويةالكتبمنغيره

كلنزولوقت-للموجودتغليبأغيرهلا(الكريم)القرآنبهاقصدموضعآالستينعلىيربوما

،8و،2/الآيات:النوعهذامنوجدناالبقرةسورةففييوجد،لمماعلى-الآياتهذهمنآية

النساء،سورةوفي،461،مرتين-3،6،7/الآيات،عمرانآلسورةوفي،121،151،132

،141،و51،48،2/الآيات،المائدةسورةوفي،12،361،140،،051،311/الآيات

يونس،سورةوفي،\و52،6/الآيتان،الأعرافسورةوفي،551/الآية،الأنعامسورةوفي

،\/الآيةالرعد،سورةوفي،1/الآية،يوسفسورةوفي،1/الآيةهود،سورةوفي،1/الآية

وفي،64/الآية،النحلسورةوفي،1/الآيةالحجر،سورةوفي،1/الآية،إبراهيمسورةوفي

سورةوفي،61،14،15،54،65/الآيات،مريمسورةوفي،2،،1/الآيتان،الكهفسورة

وفي،2،86/الآيتانالقصصر،سورةوفي،1/الآية،النملسورةوفي،2/الآيةالشعراء،

،السجدةسورةوفي،2/الآية،لقمانسورةوفي،45،47،51/الآيات،العنكبوتسورة

الزمر،سورةوفي،2و/الآية،عسورةوفي،29،13،32/الآياتفاطر،سورةوفي،2/الآية

سورةوفي،3،14/الآيتان،فصلتسورةوفي،2/الآيةغافر،سورةوفي،1،2،14/الآيات

.91ص،الجلالينوتفمير،2/26القرآنلأحكامالجامعينظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل036

وفي،2/الآية،الدخانسورةوفي،2/الآية،الزخرفسورةوفي،71،25/الآيتان،الشورى

،2/الآيةالطور،سورةوفي،2،12/الآيتان،الأحقافسورةوفي،2/الآية،الجاثيةسورة

.2/الآية،الجمعةسورةوفي

بتسميةالتجوزوهويوجد،لمماعلىالموجودتغليبمن)كتابأ(،بلفظوردماومثله

لأنيوجد،لمماعلىللموجودتغليبأكتابأ،حينهفي-خمر-محمدنبيناعلىالكتابمنالنازل

الأنبياء،سورةفيورداللفظفبهذا،نزولهوانتهىنزلقدكأنهجعلحينئذالكتابمنينزللمما

.30/الآية،الأحقافسورةوفي،23/الآيةالزمر،سورةوفي،51/الآية

:الأشرفتغليب:الئامنالنوع

إذا"المنزلة:هيفالدرجة)الدركات(،ولفظة()الدرجاتلفظةالكريمالقرآنفيورد

المنزلةعنبهاويعبر،والسلمالسطحكدرجة،البسيطةعلىالامتداددونبالصعوداعتبرت

عليهنالرجالمنزلةلرفعةتنبيهآ1228/البقرةأ(دزخةغيهت!وللقجال:تعالىكقولهالرفيعة

اعتبارأوالدركبالصعود،اعتبارأيقالالدرجلكن،كالدرجو"الدرك.(؟)"والسياسةالعقلفي

لل!قل،والدركاتللعلؤ،فالدرجات.(2)"رانلاودركاتالجنةدرجاتقيلولهذابالحدور

علىإلامعناهايحملفلاالقسمينفيالدرجاتاستعملتإذاوأما،الحقيقيالاستعمالفي

الرفيعة،المنزلةمعنىعلىالكريمالقرآنفيتحتهاالكافريناندراجعندبهايقصدولا،التغليب

لأنوالإيجاز،للاختصارالدركةإيرادعنالدرجةبلفظاكتفىولكنفقطمنزلةأنهاعلىبل

مالحصل)الدركات(بلفظاكتفىلو:يقولأنولقائل.وأبلغأخفحينئذيكونالكلام

،أشرفلأنهاالدرجاتغقبتإنما:لهفيقال،والبلاغةوالإيجازالاختصارمنإليهيزقي

:(3)الزركشيسماهوقد،كثيرةمواضعفيالكريمالقرآنفيالأشرفتغليبروعيوقد

مناسبة،فالتسمية-سبحانه-اللهعندللمسلمرفيعةمنزلة:الدرجةلأنالإسلامتغليب

منمثالعلىالمتضمنةالأحقافآيةعلىالزمخشريتعليقمناستنبطهالنوعهذاأنويبدو

(1)

(2)

(3)

.(درك،)درجمادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

.(؟)رقمالهامشانظر

.3/113القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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أولهامواضعثلاثةفيومنحصرقليلالعزيزالكتابفيالنوعهذامنوالوارد،(؟)النوعهذا

ولهؤله:،6311/عمرانآلأ(!يغملوئبمابصعيرؤآدتهآدئرجمنددربخثهتم!:تعالىقوله

وقوله:،لما23لأنعام/ا1(!يغمكوئكئايقعليزئلثوماصعملوأتضادزختو!شز!

.11و/الأحقاف1(خماصثوأولكذدرخت!اله

:المخصوصالوجهبغيروقعماعلىمخصوصبوجهوقعماتغليب:التاسعالنوع

بيدهيباشرهاأنإفا-عقابأأوثوابأ-عليهائخازىالتيالإنسانأفعالأنالمعلوممن

،بأمرهحاصلالفعلأنيعني،مباشرةغيرتكونأنوإما،بفرجهأوبرجلهأوبفمهأوبلسانهأو

بهالمختصةالآلةبغيرفعلعنعبرفإذايريد،ماالإنسانيفعلبهاالتيالآلاتمجملوهذه

ذلل!!:تعالىقولهمثلالكريمالقرآنفيالأيديكذكرالعلماء)2(،عندالتغليبمنيعدفهذا

تزاولالأعمالأكثرلأن،الأيدي"ذكر:الزركشيقال،2811/عمرانآلأآئلإيكتم(قذمتبما

،الأيديإلىعليهمالواقعالعذابسببنسبإذتغليبأ")3(،بالأيديالواقعالجمعفحصلبها،

!لقذصسيعأدتة:تعالىقولهالآيةهذهتقدمفقد،للعذابالموجبالسببكلتكنلمأنهامع

وكوأؤتقولمحقلهغترآلأنجيماؤقثدثمقالوأماننمنكت!بأغيمذوتخنقعيرأدتةقالوالمنآلذينىقؤذ

قولهم:فإن(آتلإيكئملهماقذمتذللإ!:قالثملما18/عمرانآلأو!!آئحيرمجقعذاب

فنسبة،فواههموأألسنتهمبهنطقت-كبيرأعلوأالظالمونيقولعمااللهتعالى-(فعيرآدتةلمن!

!اذا.والبلاغةوالاستخفافوالإيجازالاختصارلغرضالتغليببابمنالأيديإلىذلككل

ونسب،بعضهممنالقتلجرىوإنماالأيديكلفيهتشتركلمالأنبياءقتلأنذلكإلىأضفنا

مجازأالجميعإلىالقتلفنسبالكبراءبأمرالقتلجرىأو،ورضاهملموافقتهممجازأالكلإلى

منليسبالقتلالكبراءأمرأوبالقتلفالرضاالكبراء،بأمرجرىالقتلأنوالحقيقة،لموافقتهم

غلبتفقدبالأيديتزاولالأعمالأكثركانلمالأنهتغليبأالأيديإلىنسبوإنماالأيديفعل

هذاوعلى-إليهاأشرنابلاغيةولأغراضالسببلهذاأمثالهوفيالموضعهذافي()الأيدي

(1)

(2)

(3)

.3/522الكثافينظر:

الزمخري.إلىالزركينشهفقد،3/113القرآنعلومفيوالبرهان،1/484الكثاف:ينظر

.3/113،213القرآنعلومفيالبرهان
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التغليب،منالنوعهذافيتباعأسنذكرهاالتيالقرآنيةوالشواهدالأمثلةبقيةتحملالمعنى

.الصفاتألفاظتأويلفيبالظنللقول!اجتنابأالصفاتآياتفقطمنهاونستثني

الأشقير:تغلي!ب:العاشرالنوع

الاثنينعلىأحدهمااسمفيطلق،جهتانأووصفانأواسمانالكلامفييأتيأنهو

وفائدتهمجازأشرفأ،الأقلعلىللأشرفتغليبأأو،شهرةالأقلعلىللأشهرتغليبأالتثنيةبلفظ

تعالى:قولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيولهوالبلاغةوالتفخيموالإيجازالاختصار

علىتعقيبأالزركشيلقا،831/الزخرفأ(آلمثحيفاتقبغدوبئتظثبتقيلمتقاذناخآةإذاحق!!

منالغالب":أيضأوقال،(1)"الجهتينأشهرلأنه،المشرقفغلب،والمغربالمشرقأراد":الآية

:والمغربالمشرقتثنيةوفي،أبوان:والأمالأبتثنيةفيقالواكماالأشرفيراعىأنالتغليب

محالةلاوالوجودالوجود،عدمعلىدالوالمغربالوجود،علىدالالشرقلأن،المشرقان

والقمر،الشمسأراد:،الطوالعوالنجومقمراهمالناالشاعر:قال،القمرانوكذلك،أشرف

التذكير")2(.لشرفالقمرفغلب

ماوهوضذ؟-تقكقأ-،وإراد؟اللفظبإطلاقالتجؤز:والعشرونالتاسعةالعلاقة

.(الفذيةعلاقتةالذيالمرسل)المجازبالبلاغةعلماءعندغيرفت

العلماء:عندالعلاقةهذهعنتاريخيةنبذة

فيألفاظهماختلفتوإدز،متقاربةنظرةإليهونظرواالتجوزمنالنوعهذاالأوائلبحث

اللفظي!تغقلأنالعلاقةبهذهأرادواأتهميدذمجموعهالكن،تعريفهفيأوعنه،التعبير

القرآنفيالأسلوبهذامثلإلىهـ(207)تالفراءأشارفقد،لهالموضوعالمعنىمجذفي

فيهناهالإثابةا":قال،3511/عمرانآلأ(لغز!فاثن!تمنحخا:تعالىقولهفأوردالكريم

(1)

(2)

"المشرقين"لفظأنالزمخشريذكرفقد،84و،3/848الكاف:وينظر،3/213القرآنعلومفيالبرهان

عنه.أخذهاالزركشيأنويحتمل،التغليبمنالزخرفآيةفي

.(1)رقمالهامشانظر
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الشاعر:قالكماولكف،(1)عقابمعنى

كا33

شمزامخدزتجةأوسودأأداهتمعطاؤةيكونأنزيادآأخاف

ورتمالأعاقبنك:معناه،ثوابكلأثيبنكأتيتنيلئن:إليكاجترمالذيالرجليقولوقد

،12/عمرانآلأ(أليصبثذا+!قتثزفص:تعالىقالوقد،العربيةمذاهحتيعرلهثلامنأنكرة

.(2)"رشلافيذلكقيلفقدالخير،فيتكونإتماوالبشارة،134/التوبة

حينالمصطلحهذاإلىهـ(327ت،القاسمبن)محمدالأنبارينظرالمعنىوبهذا

يا:-هباستهزؤواوللجاهل-إذا،عاقليا:للعاقلقولهمأيضآالأضداديشبه"ومقا:قال

تحميرآعذابيقزآيحيوءقؤقصهمئواثم!:-غؤجل-لقا،نفسكعندقلعايا:يريدون،قلعا

أقاأيضآ،نفسكعندمعناهلم4و،48/الدخانأ(!اث!يىيمآتعننيزإتفآنتذق!

.(و)"أميركولاعزيزأفلستعندنا

البلاغيينمنظاربمثلإليهانظر-4و/الدخانآية-هـ(3و2)تجنيابنز!قوعندما

قوله"معنى:قالعليهاتعليقهفيكان(ما)اعتبارعلاقتهالذيالمرسلللمجازالمتأخرين

خوطبلكنه،نالمهالذليلاالنارفيهوإتما)،(!آئعنريزآئ!يىيملمئفآنتذق!:لىتعا

.(4)"أفعالهبسوءوالإذكار،لهالتبكيتمنضرب-هذامع-وفيهالدنيا،فيبهيخاطبكانبما

يجري)ما:بعنوانبابألهوأفردتقكمآ،الأسلوبهذاهـ(3و5)تفارسابنوشفى

ويقول،عاقليا:ي!تجهلللرجل"يقولون:فيهقالوالهليء(التهكممجرىالعربكلاممن

شاعرهم:

ر!قاأشؤأتأسقلمك!!حليئمياي!ئلإنافقل!ب

(1)

(2)

(3)

(4)

.32و/\القرآنمعاني

.2و1/9القرآنمعاني

.852صالأضداد،

.1/151المحتسب
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جرمانأ")1(.وأعطيتهجفاء،فقريتهأتاني:البابهذاومن

عنوانضمنالمجازأساليبمنالنوعهذاوضع(!اك26)تالسكاكيجاءوعندما

للآخرالنقيضينأوالضذينأخداستعارة"وهي:فقالتعريفألهووضع،(التهكمية)الاستعارة

أخذفماأنإدعاءثم،التمليحأوالتقكمبطريقالتناشببشته!الحاقهالتضاذشتهانتزاعبواسطة

.(2)"القرينةونصببالذكروالإفرادالآخر،جنسمن

"هي:فقال112/عمرانآلأ(أليصبثذاب!قتثتزكص:تعالىقولهأمئلتهامنوذكر

ات!صآلرشييد(لأنمتإتف!:شعيبقوموبقؤلي،()فأنذرهم:بدلالتهكميةالاستعارةفي

والقزويني،،مالكابنذلكعلىوتابعه")ر(.أحوالهملقرائنالغوئالسفيهبدل187أهود/

.(4)والمدني،والسيوطي،والعلوي،والطيبي

الذينالعلماءأيضأفيهأوقع،مفوهم-تعالىآدتهرحمة-السكاكيإليهذهبالذيوهذا

التضادشتهمنذكرةما!ان،التشبيهعلىمبناهاليسذكرهاالتيفالأمثلةذلك،علىتابعوه

التجؤزمنالنوعهذالإقحاموليسالتكلفمننولحهوبللهمعنىلاالتناسببشته!الحاقه

ليسوالتقكمطزقيه،أخذحلي!تشبيهالاستعارةلأنفترر،أيالاستعارةموضوعضمن

،18،أهود/(آلرمييدآنيهيصلأتنت)إتف:تعالىقولهفيالعلماءإليهذهبوالذي،كذلك

)استعير:فقولهمواستهزاء،بهتقكمأ(الغوي)السفيهبدلالرشيد()الحليم:لفظاستعيرقالوا:

،اللغويالمعنىأرادوا!اتماالبلاغيالمصطلحفيالاستعارةمعمىبهيريدوالم،(لهاستعارواأو

فيه،مستعملةأتهابمعنىالجديدالمعنىلهذامستعارةأتهامعناهبها:متجوفيلفظهكللأن

البلاغيالاصطلاحفيالاستعارةمعنىبينقزقواالبلاغةعلماءمنالمتأخرونجاءوعندما

التثبيهعلىمبناةكانماعلىإلا()الاستعارةلفظيطلقوننجدهملمإذ،اللغويمعناهاوبين

الاصطلاحي.المعنىإرادتهمعند

(1)

(3)

(4)

.255،صالصاحبي

.\،،ص،العلوممفتاح

مه.181ص:وينظر،81صه،العلوممفتاح

،1/246،247،3/362الطراز،23،ص،التبيان،2/420،430والإيضاح،65ص،المصباحينظر:

.24،/1الربغأنوار،3/401الإتقان
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يلتقكمأفردثم،إليهذهبفيماالسكاكيوافق-أدئةرحمة-مالكابنأنالغريبومن

،الأسلوبهذابهايجيءالتيالوجوهذكرثمالتسميةسببوبين،عرفهثمبه،خاصآمكانأ

،وغيرهبالمخاطباستهزاخ"الحالمقتضىضدعلىالكلام)إخراج:بأتهالتهكمعزفثم

وتقكم،تقذمتالبئر،تقكضب:من"وأصله:قالثم،(؟)(للغضبالمحركةبالقوةتعريضأأو

فاستهان،يمئرةعظمورثما،غضبهتناهىمنفإن،عليهاشتذ:عليهتقكم:منأوتغيمت،الشيء:

فبنى،الحالمقتضىضدإليهل!خحتى،مزاتجهالغض!أحمىورتما،بهواستهزأبالمخاطب

وأ،بكلماتهبالمدحالهجاءمقاموفي،والبشارةبالوعدوالإنذار:الوعيدمقامفيفأتى،عليه

تقكمآوشضيئ،وقبولهبإثباته:تجخدهمقاموفي،بتضليلهالخبر:تحقيقمقاموفيالذمكلمات

.(2)"الحالمقتضىضذعلىاستهزاءأخيرقيكلامكلعلىالتهكمأطيقثمعنه،لت!ثبه

:عنوانتحتبأمثلتهاالتهكمفيهايجريالتيالمقاماتهذهونقلالعلوقيجاءثم

ابنولاهويذكرولم.(3)مالكابنذكرهعماتخرجلاأوجهخمسةفيورتتهاالاستطراد،

ضمنالأمثلةبعضىإلىأشاراأثهمامعالتجوزأساليبمناللونلهذاإنرادهمات!تسمالك

للسكاكي.موافقةالتهكميةالاستعارة

الأسلوبهذاأنإلىنتهنيمستقلمكانفيالأسلوبلهذاإنرادهمافإنحالكلوعلى

وجهعلىوليسالمضادالمعنىب!رادةحاصلفيهالتخوزلأنالمرسلبالمجازإلحاقهيمكن

علاقتهالذيالمرسلالمجازعلاقاتمننوعأجعلتهفقدوعليهالاستعارةفيكما،المشابهة

.()الضدية

:مقاماتخمسةالمرسلالمجازعلاقاتمنالنوعلهذا:الكريمالقرآنفيأمثلتها

والهدايةوالنزلكالبشارةالوعدبلفظوالإنذارالوعيدمقامفيجاءما:الأولفالمقام

أولها،أمثلةسبعةالبشارةبلفظجاءفما،أمثلةوله:والتهكمالسخريةلغرضوالإثابة

(1)

(2)

(3)

.111ينظر:الممباح،ص

.11أص،المصباحيظر:

.162/3،163الطرازينظر:
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آلذيئوتقتثولتبغئرحفآلسؤيقتدوهمتآدتزئايئقيكفررلتآلدين!!!:تعالىقوله

البثارةفلفظ112/عمرانآلأ(!رأليبربثذا!قتمثبزهصآقالي!ينىيآلقس!وتآكرو!ت

وضللمااللفظهذاولكن،وتتمناهالنفستحبهمابحصولالوعدعلىاللغةفييدلالآيةفي

تكونلاالبشرىلأنالتقكم،إلىاللغةفيلهوضععماخرج-العذابوهو-بالمكروه

وإغاظةوالاستهزاءالتقكمبهاالمرادأنعلمالمكروهأوالشرفيكانتفلماالخير،فيإلا

.(؟)إهانتهمأوبهالفتشرين

التوبة،سورةفي)فبشرهم(بلفظالواردةالمواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلى

،138/الآيةالنساء،سورةفي)بشر(وبلفظ،24/الآية،الانشقاقسورةوفي،ر4/الآية

الجاثية،سورةوفي،7/الآية،لقمانسورةفي)بشرى(وبلفظ،3/الآية،التوبةسورةوفي

!فذا:تعالىقولهأولها:،مواضعثلاثةفي)النزل(بلفظالنوعهذامنجاءومما.8/الآية

فيلهمالعذابقاملقاولكننزلأ،يكونلا"والعذاب156/الواقعةأ!!آلديمبتيزتمنزلتم

للنازليعدالذيالرزق:"النزل:الزمخشريوقال،(2)"باسمهمشميئلغيرهمالنعيمموضع

ليبهعينلنآغ!ذتاجقتم!اتآ:تعالىقولهفيكماالبقيةتحملهذاوعلى")ر(.تهكموفيهله،تكرمة

جميس!فققترل!آلضآلتنآتمكدبينيننأكن،آقآؤ!:تعالىوقوله،2011/الكهفأنرلأ(

آخثووأ!!:تعالىقوله:()الهدايةبلفظجاءومما.أو4-و2/الواقعةأجميص!(ؤتفحلتة

،22/الصافاتأ!يآئحجيمع!زوإلىقآفلاوهتمأدته4ونيمن!يغبلاونؤماكألؤأؤآزلفخهتمطقوأاللإلين

والأمانالسلامةطريقإلىالإرشادهيالهدايةلأن،التهكمبهأريد(!قآفدوهئم:فقوله،123

مهينأ،دفعآوادفعوهموسوقوهمازجروهميقالأنمنبدلألكنه،الجحيمصراطإلىوليس

لوأتهوهيأخرىنكتةتظهروهنا،لأقدارهموحطأمنهموسخريةبهمتهكمأ()اهدوهم:قال

لأنللنظرلافتأأومستغربأيكنولممعتادآأمرآلكانعنيفأسوقأسوقوهمأوازجروهم:قال

مواضعفيتعالىاللهأخبرناكما-جهنمإلىبعنفويساقيزجرأنالظالممعالحسابنهاية

(1)

(2)

إلىمالكابنأشارفقد،111ص،المصباح:وينظر،العلويعنالمعنىهذاأخذنافقد،3/261الطرازيظر:

المجاز.منالموضعهذا

.71/512القرآنلأحكامالجامعومثله،!كا/4الكشاف

.1/932القرآنمعاني
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متقكمآجهنمإلىيساقوهوالظالمحالةبيانبهأريدالتعبيرهذالكن-العزيزكتابهمنأخرى

الدنيا.الحياةفيالمؤمنينمنت!خرأوتتقكمكانكمابه

قال،3511/عمرانآلأ(لغزاغغمئ!ئثأف!:تعالىقوله:()الإئابةبلفظجاءومما

وقال،(2)"أمغاللهفجازاكم"أي:الزمخشريوقال،(1)"عقابمعنىفيهناها"الإثابةالفراء:

فيالمضادالمعنى:لإثابةبافالمراد،(3)"آبنذالذنبجزاءسميكماثوابأالغم"وسمي:القرطبي

-خييه-دعاهمبعدماعادواثممنهمقسمانهزمإذ-خنرر-الرسولتركهمعلىلهمجزاء،اللغة

ذكرهماوفقعلى-العقاببالإثابةفالمرادأحد)هـ(،معركةفيذلكوكان،اللهعبادإليئ:بقوله

!لآهمضتهاتيمضوناذاتأستنآآخثمتوأقلضآ!:تعالىقولهأيضآالمجازمنالنوعهذاومنالفراء،

فقوله:،21،311لأنبياء/ا1(!قتثلونتغقكتمؤم!يهيكئملهيهأتزقغقآإكؤأقجعؤأتزبم!وأ

أريذ:!اتما،بسرعةوالعدوالرجلينتحريكهوالذياللغويالمعنىبهيردلم(تزيمضحليا!لآ

منوحطأبهماستهزاءفيهأترفتمماإلىوارجعوا...تركضوا..."لا:قاللكئهتفزوا(الا

استهزاءانهزموانادتهمالملائكةإنوقيلتفروا،لا:أيتركضوا،"لا:القرطبيقال،"أقدارهم

شيئأتسألونلعلكم...بطركمسببكانتالتينعمكمإلىوارجعواتركضوالاوقالتبهم،

نأتسألونلعلكم:المعنى:وقيل،بهفتخبرونالعقوبةمنبكمنزلعماتسألونأو،دنياكممن

وتوبيخأ")5(،وتقريعآاستهزاءذلكلهمقيل،بكمالبأسنزولقبلذلكتسألونكنتمكماتؤمنوا

ؤرآبمئمآزجعوأقللؤكثممنتفمشأنظروناءافوألفذيمتؤآئمتففتآتخمقونتعولميؤم!:تعالىقولهوكذا

(،ؤلأو!مهختأفآزجعوأؤزآبمتم!ييل:تعالىقولهالسيوطيحملفقد،113الحديد/أ(،ولأو!مهختأف

تهزغهؤا!و!يزغؤ%المة!قآققطه3:تعالىقولهأيضآومنه،(6)مهبالاستهزاءمعنىعلى

ابنألهماليكونبمعنىيوحيلهم(اليكونالنمالقرآنيأنفترى،18القصصر/أ!وحزنا

(1)

(2)

)ر(

(4)

(5)

(6)

.1/932القرآنمعاني

.و2ص،الجلالينتفسيرومئله،1/1،4الكشاف

.4/241القرآنلأحكامالجامع

.(3)رتمالها!انظر

.2/564،565الكشافعنأخذه،11/5،2القرآنلأحكامالجامع

.،61ص،الجلالينتفسير
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هذامثلفيالمرادأندرواوما،عاجلنفعفيهيكونأنالملتقظالشيءمنالمتؤفعلأنبازأ(،

سيكون:يقولأنالمتوقعكانلهم(اليكون:قالفلخاوحزنأعددألهمليكون:يقالأنالتعبير

حافظوالأئهمبهموسخريةتقكم!ؤخرناتهزغدؤا!و!يل!:تعالىفقولهوخرنأ،عدؤألهم

البالغاللهأمرعليهمخفيوقدأحضانهمبينورعايتهوتربيتهتن!ثشتهوتكفلواعدوهمعلى

.(1)معهم-غقيهآلمثتلأئم-موسىمنكانماكانأنإلى-حكمتهجلت-

والسخريةالتهكملغرضالمدحبألفاظوالازدراءالهجاءمقامفيجاءما:الثانيوالمقام

آصحقؤتثبع!ثنيقالؤا!اله:تعالىقولهأولهماالعزيز،الكتابفيمثالانولهوالازدراء،

(!آلرضييدآثيهيرلأتنتإتفتختؤأماآقؤفاثتلقعلآنآؤةابآؤتآيغئدماتتزكآنتآئسئ

وردواأنما!ا،(2)لغويالسفيها:بهيعنون(آلرسييداتحليصلأتنتإتف!:فقولهم،781أهود/

منوأبلغالنفسفيأوقعالأسلوببهذاوالتعبيروازدراء،بهتهكمأمعناهضدعلىالكلام

حينفي،طرفانبهايتقابلنابيةألفاظأكونهإلىالغرضعنيخرجلأنهحقيقتهعلىإيراده

:الزمخشريقالمختصر،وبشكلالطريقةبهذهوالتجريحوالتهكمالطعنمنأرادواماأدوا

فعكسواوالغىهق!لاغايةإلىنسبته:(ألرشييدآئحييصلاتنتإتث!اله:بقولهم"أرادوا

،"كللسجدحاتمأبصركلو:لهفيقالجخرةتبضىلاالذيبالشحيحيتهكمكمابهلتتهكموا

آتصيرعذالبيقزأليصليءقؤقصحنوأثم!آتجعيرسمو%لمكفأغتلوةخذوة!:تعالىقولهوكذا

آفتإئفقذ!الو:فقوله،41و-74/نخالداأو!!آتحيريمتعنريزآآنتإثثىقذ!

والتنقيص،والإهانةوالاستهزاءوالتوبيخالاستخفاف"معنى:بهيراد(!آثعننيزآئ!ريم

عندناأمانفسك"عند:الكريمالعزيزأنتإنكأيضأومعناه،(3)"المهانالذليلإنك:لهقال:أي

النفس.فيشديدوقعولهأبلغضده!ارادةاللفظبإطلاقفالتعبير،(4)"أميركولاعزيزأفلست

(1)

(2)

(3)

(4)

المصنفاتهذهأصحابأشارفقد،2/430والإيفاح،237ص،والتبيان،118ص،العلوممفتاحينظر:

التهكمية.الاستعارةضمنالاهدهذاإلى

،81هص،العلوممفتاح:وينظر،المعنىهذاإلىالقرطيذهبفقد،،،/9القرآنلأحكامالجامعيظر:

الموضعهذاالمصنفاتهذهأصحابذكرفقد،32،ص،والتبيان،2/034والإيضاح،56ص،والمصباح

التهكمية.الاستعارةضمن

المعنى.بهذا،1/151المحتسبوينظر:،61/151القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.852صلأضداد،ا:ينظر
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التهكملغرضالضقليلعلىتدذبألفاظوتكثير؟الخبرتحقيقمقامفيجاءما:الثالثالمقام

،163الضور/أ(يؤاكلامنكئمتتهمقلوتآللإينىآدئهيغقم!قذ:تعالىقولهومنهوالاستهزاء،

(تعولونآلدىلخزنكاتهتغقمقذ!اله:وقوله،164النور/أ(علئوآنترممايغقم!قذ:وقوله

فهو)قد(بهلصقإذاالمضارعلأن،القلةعلىدالحالههذا"فما:العلويقال،133/الأنعام1

التهكمجهةعلىأورده!انماذكرهبماللعلموالتحقيقالتكثيرهناهاوالغرض،القلةعلىدال

علىمطلعغير-تعالى-اللهبأنجهلأوالمكرالخداعأسرواإنهمإذبحالهموالاستهانةبهم

انتقاصأ،التحقيقبهوالغرض،التقليلجهةعلىفأوردهالسرائر،بتلكمحيطولاالخفاياتلك

.(؟)"كلذمنظنوهلماظنهمفيبحالهم

والشكالتقليلعلىتدلبألفاظوتكثيرهالخبرتحقيقمقامفيجاءما:الرابعالمقام

(!م!يمايتتؤكأنوأ!فروأالدينتؤذزلتا!:تعالىقولهومنهوالاستهزاء،التقكملغرض

التكثيربهوالغرضالئكمخرجوأخرجهالتقليلجهةعلى"أورده:العلويقالا2الحجر/ا

لاستهزاء")2(.واالتقكيممخرجأخرتجا!ائما،تلكحالهمعلىوالتحقيق

لدعوةالمعاندينبالمعرضينتهكمأ،فحسبالإخبارمقامفيجاءما:الخامسالمقام

آلأ(أدتعقنلحتتخطبأةيى!ونآدتركم!أتمعآفمون!:تعالىقولهفمنها،ومنهجهتعالىالله

العاليةالمكانةعلىالحصولهوالتبؤؤلأن،معناهضدبهألييذ)باء(الفعلفهنا،6211/عمران

المعاندينالمعارضينأولئكمنوالتهكمالاستهزاءأريذلفالكنالمطمئنةالمريحةالواسعة

المجازيالأسلوببهذاالمعنىهذاعنعتزتعالىاللهيرضيلاالذيالطريقسلكواالذين

لآفي)باء(بلفظفمنهاعديدةمواضعفيالكريمالقرآنفيوردوقدواستهزاء،بهمتهكمآ

وبلفظ،121/عمرانوآل،90،61/البقرةفي)باءوا(وبلفظ،16/والأنفال،621/عمران

لتهلمين(لمولث!تقمثوىآلنها؟!ومأوئهم:تعالىقولهأيضأومنه،2و/المائدةفي)تسوء(

لكن،وطمأنينتةراحتهالإنسانفيهيجدالذيالمكان:والمثوىفالمأوى،1511/عمرانآلأ

وردوقد،المجازيالأسلوببهذاالمعنىهذاعنعتزمنهموالتهكمبهمالاستهزاءأريذلفا

(1)

(2)

.211ص،المصباحفيمالكابنعنأخذه،3/621،361الطراز

.(1)رقمالهامشانظر
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،،2-60-32والزمر/،68/والعنكبوت،61/النحلفي)مثوى(بلفظعديدةمواضعفي

بلفظوورد،128/الأنعامفي)مثواكم(وبلفظ،12ومحمد/،24/وفصلت،76وغافر/

وفي،34/الجاثيةوفي،25/العنكبوتفي)مأواكم(وبلفظ،3و/النازعاتفي)المأوى(

وبلفظ،61/والأنفال72/المائدةوفي،621/عمرانآلفي()المأوىوبلفظ،51الحديد/

،8/ويونس،و5-،3/والتوبة،121-و7والنساء/،\و7-541/عمرانآلفي()مأواهم

.و/والتحريم،02/والسجدة،5،والنور/،79لإسراء/وا،81والرعد/

المرسلالمجازمنالتركيبيغذفلا()مثوىلفظةعلى()بئسلفظةتتقذمعندما:ملاحظة

المتقدمتا(2و/والنحل،151/عمران)آل:هما،موضعينفيوردوقد،الضديةعلاقتهالذي

الذكر.

المعانيمنمعنىعلىالدائةالخبرأساليبأحدبإطلاقالتخؤز:الئلاثونالعلاقة

.()الخبريةعلاقتهمرسلمجاز،()الحقيقيالأصليمعناهاغيزبهاوالمراد

الثلاثة:الخبرأساليبأحدالكريمالقرآنفيأوالعربكلامفييردأنهيتعريفها:

)الحقيقي(الأصليمعناهاغيرالأخبارهذهمنالمرادولكن(والإنكاري،والطلبي،)الابتدائي

العربيةاللغةفيالكلامإنإذ،معناهوحقيقةالكلامبمضمودزالعلتمالمخاطبإفادةهوالذي

الطلبي)1(.الإنشاء:والثانيالخبر،وهما:لهما،ثاكلااثنينقسمينإلىينقسم

خارجيآواقعآلفظهلمدلوللأن؟لذاتهالكذبأوالصدقيحتملكلابمكلهوفالخبر

وقد،(2)(إنكاري،طلبي،)ابتدائي:قسامأثلاثةإلىينقسموهو،بهالنطقحاليطابقهلاأويطابقه

.الفقرةهذهبعدلاحقأوندرجها،الأقسامالثلاثةهذهفيالمجازيةالمعانيوردت

الأغراضهذهإلىالإشارةفيالبلاغةعلماءجهودعنموجزةتأريخيةلمحة-أولأ

الكريم.القرآنوفيالعربكلامفيإليهاخرجتالتيالمجازية

إليهاتخرجالتيالمجازيةالمعانيمنكثيرةألوانآالبلاغةعلماءمنالفتأخروندكز

(1)

(2)

بعدها.وما77صالعربيةوالبلاغة،051والتطبيقوالبلاغة،31ص،للقزوينيالإيفاحينظر:

.(1)رقمالهامث!انظر
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مثل،المعانيعلممنمواضعفيلمجيئهاالمجازمبحثغيرفيوالإنشاءالخبرأساليب

تخرجالتيالمجازية)الأغراضموضوعأوالظاهر(مقتضىعلى)الخروجموضوعلهجثهم

والإنشاء(.الخبرأساليبإليها

نأبنايجدرالوجههذافمنالمجاز؟بمصطلحقويةصلةذاتالمباحثهذهكانتولما

الأساليب؟هذهفيالتجوزووجه،الصلةهذهعنللكشفالمجاز)؟(أساليبضمنندرسها

أرشدأودعاأوأشارأو،(2)بذلكضزخقدالبلاغةعلماءمنالمتأخيرينمنكثيرآأنوبخاصة

،(4)عليهالبلاغةعلماءتأكيدعنفضلأحقآ،حاصلالبلاغةعلومبينالتداخلوهذا،(ر)إليه

إمافيهاالتعبيرصيغتكونأنمنتخلولاوالعقلياللغويالمجازمصطلحموضوعاتلأن

نأفإمالهما،ثالثلاائنينقسمينإلىينقسمالعربيةاللغةفيالكلاملأن؟إنشائية!اماإخبارية

البابهذاومن،الطلبيالإنشاءأساليبأحديكونأن!اماالخبر،أساليبأحدالكلاميكون

نإإذ،المرسلالمجازأساليبضمنالطلبيالإنشاءوأساليبالخبرأساليبنضعأنلناجاز

أغراضأكونهاعنتعدولاالطلبيوالإنشاءالخبرأساليبإليهاتخرجالتيالمجازيةالأغراض

المشابهةهوواحدبقيدمقيدةهيإذ؟الاستعارةفيالحالهوكما،(مقيدة)غيرمرسلةمجازية

الخبرية،)العلاقةبالمرسلالمجازفيالأخيرتينالعلاقتينشخينافقدولهذا،الطرفينبين

.معلومهوكما(الإنشائيةوالعلاقة

الخبرأساليبخروجإلىإشارةمنمصنفاتهمتخللمالأوائلأنبالذكرالجديرومن

هذهفتجمعتلها،ومتنوعةكثيرةأمثلةتفسيرمنتعدمولم،مجازيةمعانإلىلإنشاءاوأساليب

بذلتأنبعدالعربيةأهلعندمستقلأعلمأغدتحتىالأزمانقزعلىوالملاحظاتالإشارات

البلاغة.علمفيانفرادعلىويتناوليدرسعلمأمنهصنعتمتتاليةكبيرةجهودفيه

(1)

(2)

(3)

(4)

الملاحظة.هذهإلىمطلوبأحمدالدكتورأستاذناأشارفقد،11وص،بلاغيةفنون:ينظر

-و5و/4،ر2/73الفتاحومواهب،1/352والأطول،1/394الأنراحوعروس،532صالمطول:ينظر

بعلمهم.ونفعناخيرآتعالىاللهفجزاهمعليهووقفواذكرناماإلىالمصنفاتهذهأصحابأشارفقد،322

بالمجاز،تختصالمباحثهذهأنإلىمطلوبأحمدالدكتورأستاذناذهبفقد،11صو،بلاغيةفنونيظر:

ذلك.بمثلصرحوالأنهمالبلاغةلأهلمخالفةفيهلي!المذه!بهذاأنوذكر

.21بلاغيةأساليبوكتاب،311البيانوجوهفيوالبرهان،481اللغةفقهفيالصاحبي:ينظر
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علىنقفلنفإثناالعلماءذكرهاالتيوالملاحظاتالإشاراتهذه!انعرضإذونحن

اللمحةهذهبعدبها،الخاصمحلهافيإليهاونشيرشاوزهاوائمابهاضثلواالتيالأمثلة

التأريخية.

ذكرإذسيبويهوالإنشاءالخبرأساليبفيالمجازيةالأغراضذكرواا!ذينالعلماءفمن

والىوالتقرير،التوبيخ!الى،واللومالتبصيرإلىالاستفهاموخروجالدعاء،إلىالخبرخروج

.(؟)التعجب

هـ(762)تقتيبةابنعندوأوضحأوسعأصبحتقدالملاحظاتهذهمثلأنوجدنائم

إلىوالأمروالاستفهامالخبرخروجفيهوذكر(2)معناهالظاهرمخالفةموضوعفيبابأعقدإذ

الحقيقي.المعنىبهايطلبلاأخرمعان

الخبر)3(،أساليبإليهايخرجالتيالمجازيةالأغراضعلىهـ(593)تفارسابنوأوقفنا

.البيانمنخقهاؤؤلهاهابهاالخاصةالأمثلةذكرئموالأمر)5(،،(4)والاستفهام

،(8)والنهيوالأمر)7(،(6)للاستفهاممستقلةأبوابأوعقدهـ(626)تالسكاكيجاءوعندما

والنهي،والأمرالاستفهامأساليبإليهاتخرجالتيالمجازيةالأغراضمنعددأفيهاوذكر

تخرجالتيالمجازيةالأغراضلهذهالقزوينيعرضلكنهـ(،3و)تالقزوينيهذافيوتابعه

خرجتمجازيمعنىلكلضثلماكثرةبسببوأوسعأوضحكانوالإنشاءالخبرأساليبإليها

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

التي

ينظر

ينظر

ينظر

انظر

.302و،485و،484و،2،1و،1/158الكتاب:

بعدها.وما12صو،القرآنمئكلتأويل:

.971،081ص،الصاحبي:

المجازيةالأغراضفارسابنأوردفقد،51،601صووتنظر،،181،182،183صالصاجي،:

.""كيفالحرففيالاستفهامإليهايخرج

.481ص،الصاحبي:

.481ص،العلوممفتاح:

.152،153،صالعلوممفتاح:

.(7)رفمالهامق
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.(؟)الأساليبهذهإليه

643

للتجوزفصلآعقدإذ،وأدقأوسععملهكانفقدهـ(660)تالسلامعبدبنالعروأقا

،(ر)اللغويموضوعهاغيرفيتستعملالتيالاستفهاموأسماءحروفضمنهذكر(2)الحروففي

،(5)والنهيوالدعاءالأمرمعنىإلىالخبرخروجضمنهذكر(4)الأفعالفيللتجوزآخرو!صلآ

الخبر)،(.معنىإلىالأمرخروجوكذلك

التيالفصولهذهفنقلالسلامعبدبنالعزتابعفقدهـ(751)تالجوزيةقيمابنوأفا

والاستفهامالأمرأساليبإليهاخرجتالتيالمجازيةالأغراضمتضمنةبتمامهاإليهاأشرنا

.(")الأمثلةمعوالنهي

والإثاءالخبرأساليبخروجمبحثلديهماائتغ(9)السيوطي(8)الزركشيعصروفي

هذابجهدهمافأثرياالسابقينالعلماءجهودمنمستفيدينالمجازإلىالحقيقيةمعانيهاعن

الأمرإليهماخرجالتيالمجازيةالأغراضمنالكثيرالكريمالقرآنمنواستخرجاالمبحث

والنداء.والتعجبوالنهيوالاستفهام

ذكرهـ(781)تالتفتازانيأنفمنهاإليها،الإشارةتجدرأخرىملاحظاتوهناك

غيرفيتستعملماكثيرأالاستفهاميةالكلماتهذه"أن:الاستفهامأدواتبخصوعر

(1)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

للأغراضبعدهوما1/124ومجازأ،الاشفهامإليهايخرجالتيللأغراضبعدهوما،1/342الإيضاح:ينظر

مجازأ.النهيإليهايخرجالتيللأغراضبعدهوما،1/244ومجازآ،الأمرإليهايخرجالتي

.73ص-3صهالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.23،و3،1صهالإيجازإلىالإشارةكتاب:ينظر

.93،و3،8لمصالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.3،40وصالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.4صهالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:ينظر

.42صإلى34صمنالموقالفوائديظر:

.543صإلى3/347و،734إلى3!كا/2القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.248صإلى225ص/3ومن،11،120و/3الإتقانينظر:
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أكقمنأتاوبيانالمجاز،هذاكيفيةوتحقيق،القرائنبمعونةالمقاميناسبمماالاسشفهام

المجازفييدخلالموضوعهذاأنالتفتازانيومراد.(؟)"اتوحأخدتحئملممجقاأنوامجهمننولح

المذهبهذايؤكدوالذي،اللغةفيلهوضعتماغيرفيالاستفهامأدواتلاستعمالهالمرسل

عنالخروجمعظمأنإلىذهبوالإنشاءالخبرمباحثفيالقولقضلعندماالدسوقيأن

الي(،البدايةفيالتفتازانيإليهأشارماأكملقدالدسوقيكانوبذلكمرسلمجازالظاهر

أساليبإلهاتخرجالضيالمجازيةالأغراضمبحثفصلمسألةهـ(،73)تال!بكيوعقل

خروجعلىتكلمأنبعدفقال-المعانيعلمضمن!ابقائهاالبيانعلمعن-والإنشاءالخبر

علمومحلهالمجاز،أنواعمنكلهأوسبقماغالب:تقول"لعلكالظاهر:مقتضىعنالكلام

العلمهذافيالأنواعهذهبذكرأكثرهمعادةجرتولكن،كذلكالأمرإنفالجواب!!؟البيان

محمدبن)إبراهيمالعصامأشاروكذلك،(و)"ريشكالمعانيوعلمالبيانعلموتداخل،فتبعناهم

،(4)هلوضعماغيرفيلاستعمالهمجازأيكونمعناهعنيخرجعندماالخبرأنإلىوهـ(45ت

لهوأنمجاز،والإنشاءالخبرأساليبأغراضبأنهـ(11ه)تالمغربييعقوبابنوصرح

.(5)علاقة

وانشاء.خبر:اثنانالعربيةاللفةفيالكلامأقسام-ثانيآ

مجتمعونقاطبةالبيانوأهلوغيرهمالنحاةمنالحذاقأنوهـ(11)تالسيوطيأورد

ويبدو،(6)ثالثقسمللكلامليسوأئاوالإثاء،الخبرهما:قسمنفيالكلامانحصارعلى

مايجدللكلامتقسيماتمنالأوائلإليهذهبماوتركالقسمينهذينفيالكلامحصرأن

،المتقدمونإليهذهبمماوأسدأدقكونهعنفضلأللدارسينالمباحثهذهعرضفييبرره

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

.532ص،المطول:ينظر

.3،4ص،التلخيصوشروحالقزويني:ينظر

.1/493التلخيصشروحضمن،الأفراحعروس:ينظر

.1/253الأطولينظر:

.322-33،4/309،/2التلخيصشروحضمنالفتاحمواهب:ينظر

.3/225الإتقان
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-الكلاميعني-يكونأنإقالأتهإنشاء،وإقاخبرإقاالكلامأنالحصر"ووجه:القزوينيقال

الإنشاء")؟(.والثانيالخبر،فالأول،خارجلهايكونلاأو،تطابقهلاأوتطابقهخارجلنسبته

وأساليبالأخبارإليهاخرجتالتيالمجازيةالأغراضهناسنعرضفإنناذلكعلىوبناء

التقسيم.هذاوفقعلىالكريمالقرآنفيالطلبيالإنشاء

والمجازية:الحقيقيةأغراضه،خذهالخبر،:الأولالقسم

الخبر،خذفياختلفواالعلماءأنهـ(119)تالسيوطيذكراصطلاحآ:الخبرخذ-أ

الصدقيدخلهالذي"الكلام:عندهمالخبرخذأنأيضأوالمعتزلةبكر،أبيالقاضيعنونقل

تضخبأتهالقاضيفأجابصادقأ،لاإيكونلافإته،تعالىاللهخبرعليهد"فأولي:قال"والكذب

.(2)"لغةدخوله

")ر(والتكذيبالتصديقيدخلهالذي"الكلام:بعضهمقولفيالخبرخذبأنوأضاف

الخطيبولعلللخبر.السابقالحدعلىالمذكورالإيرادمنسالمالسيوطيعندالحدوهذا

السابقينرأيوتركالجمهوربرأيأخذحينالخلافهذافيالموي!خ!تممنخيرالقزويني

الصادقفيالخبرانحصارفيالناس"اختلف:فقال-آرائهماعرضبعد-والجاحظكالنظام

ضذقه:منهمالأكثرفقالاختلفواثمفيهما،منحصرأئهإلىالجمهورفذهب،والكاذب

،(4)"التعويلوعليهالمشهور،هووهذا،لهحكجهمطاتقهعدأ:وكذبه،للواقعحكجهمطابقة

أستاذناقال،البلاغةعلماءمنالمعاصرونوكذلك،(؟)التلخيصشراحمعظمهذاعلىوتابعه

نأ:القول"وصفوة:البصيرحسنالدكتورمعبالاشتراكلهفضن!فيمطلوبأحمدالدكتور

منيؤخذكلامكلعلىيصدقالتعريفوهذا،لذايهوالكدتالضذقيحتملكلايمكلالخبز

والحقائق-"!فه-النبيوأحاديثالكريمالقرآنفيوردتالتيوالأخبار،قائلهإلىالنظرغير

(2)

(3)

.1/58يضاتح!!لا

.2كاو،3/225الإتقان

.225/1،226الإتقان

.،1/6الإيضاخ

.18و/أالتلخيصشروح:ينظر
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شيءعنإخبارإنهامعالكذبتحتملأنيمكنلافيهايشكلاالتيوالبديهياتالعلمية

يأمنوالتكذيبللتصديققابلةفهيالأخبارمنغيرهاأما،التعريفهذامنتخرجولذلك

يحتملكلامكلالخبر:أن:والخلاصة،(؟)"القائلينلالذاتإليهاينظرلأنهاصدرتإنسان

فيهما.الخبريةالجملأعني-!يه-النبيوأخبارالقرآنأخبارعداما،لذاتهالكذبأوالصدق

أصليينغرضينللخبرأنذكرافقدذلكعلىوبناء:نوعانللخبرالأصليالغرض-ب

وهذا،الكلامأوالجملةتضمنتهالذيالحكمالمخاطبإفادةومعناهالخبر،فائدة:"الأول:هما

تعالى:قولهذلكومن،الآخرينإلىالعلمأوالمعرفةتقديمفائدتهلأنخبر،كلفيالأصلهو

تئعذؤتزوآلأزمجىآالئ!خؤلهئمقك!"هتآلذى!تلإيزاللعلم!يييهوقءغئلإغليآنفرقا!ترلالذى!شازك

تخلفوئلأ"إيهةدونليمنتفلإيم!وآتخذوأكلفقئرهنى!لق!وآفقكنيلثرلكلأفىيكنؤلداؤلئم

(2)"(!ؤلالنثوراؤلاخ!نئقؤتاؤلاتخلكونتفعاؤلاضحرالأنفم!هئميتلكولتؤلامخلقونوممتمشمئا

.31-1/الفرقانأ

الخبر،فائدةالبلاغةأهلعليهااصطلحأخبارمجموعةعلىالثلاثالآياتاشتملتفقد

معلوماتمنالأخبارهذهتضمنتهماوبيانالآخرينإلىالعلمأوالمعرفةتقديمفائدتهلأن

بمضمونها.وإعلامهمبهالتعريفهمجديدة

يفيد!اتماللمخاطبجديدآيقدملاالخبرأغراضمنالنوعوهذا(الفائدة"الازم:الئاني

آنتحئمكنتزمختالؤئآنفسحئمآدتهغين!:تعالىكقوله.(و)"أضيأبالحكمعالمالمتكقمأن

الصيامليلةامرأتهمعبالجماعنفسهاختانفالذي،1187البقرة/أ(وعفاعنكئمعلئكتمفتاب

هذانسخثمالعشاء،بعدوالجماعوالشربالأكلالإسلامصدرفيعليهممحرمأوكان-

عليهمتابوقدبهعالمأئهيغيقهمأنأراد-سبحانه-اللهولكن،منهصدربمايعلم(4)الحكم

خلافعلىيخرجماكثيرألكئه،الغرضينلهذينيلقيأنالخبرفيفالأصل،عنهموعفا

(1)

(2)

(3)

(4)

.061ص،والتطبيقالبلاغة

.061ص،والتطيقالبلاغة

.بتصرف38ص،الجلالينوتفير،2/413،513القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.811ص،والتطبيقالبلاغةينظر:
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من!كسرةمجازيةأغراضإلىفيخرج،الغرضينهذينعلىيقتمرولاالظاهرمقتضى

العزيز.الكتابفيالنوعهذاأمثلةفيعليهسنقفمما،(؟)الأحوالوترائنالكلامسياق

كثيرةالكريمالقرآنفيالابتدائيالخبرأساليبإليهاخرجتالتيالمجازيةالأغراض-ج

ومتنوعة:

فيالابتدائيالخبرأساليبأنوجدنامصنفاتهمفيوالنظرالعلماءأقوالاستقرائنالدى

تباعآ:ندرجهاكئيرةمجازيةأغراضإلىموضوعهاعنخرجتالكريمالقرآن

منالخبر)خروجهو:أوالأمر(،عنالخبربلفظ)التجوز:أي)الأمر(:الأولالغرض

)الأمر(.معنىإلى(بمضمونهالعلمالمخاطبإفادةهوالذيالحقيقيمعناه

يأتي:كماندرجهامثالآوعشرونواحدالكريمالقرآنفيوله

ذهبفقد،8212/البقرةأ(تمروءثقثةترنجضرر%بآنف!يهنؤآفطقفت!:تعالىقوله-أ

والمعنىمجازآ،الخبربلفظالأمرعنوعتز،بهالأمر:بالتربصالمقصودأنإلىالعلمأهل

.(2)بأنفسهنلينتظرن

(آشهرؤغثرابآنف!ي!هن\زلغةتترلختهنأزؤجاؤتذرونيحنكنمفتؤقؤ!!ؤآللإين:تعالىقوله-2

الخبربلفظالأمرعنوعئز،(و)أزواجهنعنهنالمتؤفىيتتزتضن:فمعناه،1234البقرة/أ

.وتنفيذهلهامتئالهفيالنفسفيأوقعلأنهمجازأ

آلرضئاغة(يتم(نآزادلتنكأيحقايقصثيبآؤبذالنير!حغنؤآئؤيذت!!:تعالىقوله-3

تنفيذأنإلىإشارةمجازأالخبربلفظالأمرعنوعتزييزضغن)4(،:فالمعنى،1233/البقرةأ

(1)

(2)

(3)

(4)

.11"ص،والتطبيقالبلاغة:ينظر

.84ص،الجلالينوتفسير،11،622و/روالإتقان،43،/82،023،3و/2القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

الجلالين،وتفسيهر،28،320و/2والبرهان،34المثموقوالفوائد،39الإيجازإلىالإشارةكتاب:ينظر

.51ص

،43،/3و،2/982،023والبرهان،ر4ص،الموقوالفوائد،3وصالإيجاز،إلىالإضارةكتاب:يظر

.11،622و/3لإتقانوا،15ص،الجلالينوتفسير
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النفس.فيوأوقعأبلغوهو،عفوأخبرحصلقدوكأنهالحكمهذا

لديئاؤغليأخزآتايرقنلهمصقدفعذة2عكآقتزيضامنكم!فمنكائ:لىتعاقوله-4-5

خبر(أخزآياسني**ذعف!:تعالىفقوله،8411/البقرةأ(ضئ!يهايزطعالمفذيةيطيقوتهو

بهتجوزخبر(!فذية:تعالىقولهوكذلكأفطر،مامجذةفعليه:معناهالأمر،عنبهتخؤز

غالبمنمذوهويومهفييأكلهماقدرمسكينأيطيتمبأنفديةفعليه:معناهإنإذالأمرعن

.(؟)مويلكلالل!قودب

ؤلاآفذينير!يتشآقاأخصزتمقإنيترؤآنغنهرةآنحبئؤآيخوأ!:تعالىقوله-و-8-7كاس

ئ!ئكآؤآؤعحدقةص!ابرينقعذتةءزأليموينآدىءبهأؤقيلصحايمنكم!كقجمخقةآفذك!تنفغولمهم!خئرتخيقوأ

تجغتئم(ؤل!ئبغقىاداآلحقيفي2آيآثلهفصحماميجذلتمكقأقذييمنر!شآكاإلىآلحقيبآنمفرؤتتتغتحقأمنتمآقإذ

منمنعتمفإن:والمعنىالأمر،بهوالمرادخبر(آ!ذينير!يتشآقا!:فقوله،11!كا/البقرةأ

.(2)ةاشذبحفعليكمبحقوقهاالعمرةإتمام

أذىبهأومريضآمنكمكانفمن:فالمعنىالأمر،بهوالمرادخبر(!قعذيه:تعالىوقوله

نير!يتشآ!قا:تعالىقولهوكذلك،فديةفعليهالإحرامفيفحلق-صداعأوكقمل-رأسهمن

العمرةمنفراغهبعداستمتعفمنوالمعنىالأمر،بهالمرادآخرخبرالآخرالموضعفي(آفذي

يذبحهاشاةوهوالهديمنتيسرمافعليه،للحجالإحراموقتإلى-الإحرامبمحظورات

ؤلم!ئغؤاداألحتيفيآيآمىثقثهما!ف!:تعالىقولهوكذلكالنحر)و(،يوموالأفضل،بالحجالإحرامبعد

عليهفيجبثمنهفقدأولفقدهالهدييجدلممن:والمعنىالأمر،بهالمرادآخرخبر(تجغتئم

.(4)الوطنإلىالرجوععندوسبعة-بهالإحرامحال-يعنيالحجفيأيامثلاثةصيام

قتللأخظأؤتنإمؤيحتايقتلآنيهؤيحينماكاهمت!و:لىتعاقوله-51-11-21-31

(1)

(2)

(4)

.و،ص،الجلالينتفسيرومئهبعدها،وما2/672القرآنلأحكامالجامع:ينظر

المعنىهذاتفصيلوينظر،غيرهمنأوجزلأثا،4،14صه،الجلالينتفسيرمنبتصرفالمعنىهذاأخذنا

.402صإلىر2/56القرآنلأحكامالجامعفي

.(2)رتمالها!انظر

.(2)رقمالها!انظر
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قوويمنفانكاتتصذلهؤأآنالأإلى+آقلإتممصملمهية2وفؤيمنؤزقبؤقتخرخطامؤيحنا

وبتتهريحيثقبتنحغقؤيمين!التانؤضؤسةرقمؤفتخروالؤمؤمحتلكئمغلأؤ

ل!تابعينلمججذ!شسقرلىلتمفمنضؤيخؤرقبؤومخريرآقللإءإلى+ضمصمهمة

حط
.أو2النساء/أو!!ح!يمالجيماؤكائألئهلئو1قننؤصدة

رقبةتحريرفعليه:والمعنىلأمرابهالمرادخبر،(كلضؤعنهؤرقصؤ!فضخرير:تعالىفقوله

بينهمقوممنالمقتولكانإذاالثانيالموضعفيالمعنىوكذا،أهلهإلىم!قمةوديةمؤمنة

كانإذا:الثالثالموضعفيوكذا،مؤمنةرقبةتحريرالقاتلفعلىيعني،حربالمسلمينوبين

أهلإلىمسلمةديةالقاتلفعلى-الذمةكأهل-ميثاقالمسلمينوبينبينهمقوممنالمقتول

وعلىمجوسيأ،كانإنعشرهاوثلثانصرانيأأويهوديأكانإنالمؤمنديةثلثوهي-المقتول

يجذفضصالملتم!فمن:الرابعالموضعفيالمعنىوكذا،مؤمنةرقبةتحريرأيضآالقاتل

وأفقدهابأنالرقبةيجدلمفمن:والمعنىالأمر،بهوالمرادخبرهوإذ(متهتايعيزلثمقرتين

الخطأ)؟(.القتلمنارتكبعمالهتكفيرأمتتابعينشهرينصيامفعليهبهيحصلهامافقد

عقدحمبمايؤاخذ!مؤليهنآئخهكئملهقآدئه*بآلقغيلايؤاخذكم!:تعالىقوله-41-51

زقتؤمخريرآؤآؤك!وقهرآقييكتمماتطيمونآؤشئطيمقض!بهينغثرؤإطعام7فكفرتهآلأيمن

تعالى:فقوله،لم8و/المائدةأ(طقتضإداآيممكمللثكفرة1ذآيافىثقثهفصمياميجذلضقمن

وأ(مساكينعشرة)إطعامقصد:عنبهاالمحلوفالإيمانحنثفكفارة:معناها(7فكفرته!

فعليكم:ومعناهالأمر)2(،بهوالمرادخبر(رقبة...)فكفارتهفعبارة(رقبة)تحريرأو)كسوتهم(

:عبارةوهونفسهاالآيةفيالآخروالموضع،رقبةتحريرأوكسوتهمأومساكينعشرةإطعام

الكفاراتمنذكرمماواحدأيجدلمفمن:ومعناةلأمرابهوالمرادأيضأ،خبر(أيامثلائة)فصيام

وأوقع.أبلغلكونهمجازأالأمرعنبهعبرخبرفاللفظ(3)أيامثلاثةصيامفعليهالثلاث

(1)

(2)

)و(

القرآنلأحكامالجامعفيتفصيلهوينظر،122ص،الجلالينتفيرمنقليلبتصرفالمعنىهذاأخذنا

.و28صإلى5/131

،161،!كاهص،الجلالينتفسيهرعنقليلبتصرفالمعنىوأخذ،34،/3القرآنعلومفيالبرهانينظر:

.4،2صإلى6/264القرآنلأحكامالجامعفيتفصيلهوينظر

.(2)رقمالها!انظر
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مغيدامبهمقئاتدنمؤ؟مرحآلقتيدؤآنتملآتقئلوأامنوأةلدينآتآتها!:لىتعاقوله-61-71-81

لكدعدلمآؤمنئيهينطعارأؤكقرآنكقؤتيخمذئايمنكغغذرءدؤابه!شكمآلمغريمنقنلقاثلقخرأ*

والمرادخبر(آلتقيرينقنلقا!قخرآةرثل:تعالىفقوله،أو5/المائدةأ(ء؟يئآوتإلمليذوقج!اصما

الآخرينالموضعينفيالمعنىوكذا(؟)النعممنقتلمامثلجزاءفعليه:المعنىإذالأمر،به

!انذلكفعليه:يعني(مجمساصمادلكعذلم!آؤ:و(!آؤكقر""طعارمتتيهين:تعالىقولهوهما

حتىالجانيعلىالحكتميقززاناللذانهماالعدلذويأنيعنيللجزاء،المماثلةالقيمةوجد

تعالى.اللهلأمرمخالفةمحرموهوفعلهالذيالأمرجزاءثقليذوق

وأخفأبلغولكونه،الآيةفيإليهاالمشارالمواضعفيمجازألأمرابهوالمرادخبرفاللفظ

جز.وأو

قالوأتعود*ونولماثميتتاييئمنطهرونؤآلدين!:لىتعاقوله-22-12-02-1و

يحنمتمايقتنثمئهزئينلؤمجذقعحما!لهمى!جبيرتغخلونبتاوآلته!بهجتوغظوئدنكزتتمآلئ!اآنقتلييحن

لم.3،4/المجادلةا(يحتيهيناس!يتينتإطعاملزقتقيقمنامت!آمتتآنقتلي

تنفيذفيوالوجوبالأمرمعناه(فإطعام،فصيام)فتحرير،:الثلاثةالمواضعفيفالخبر

مضىالذيالشيءبمثابةالحكمهذاأنليعلمالخبربلفظعنهاعبر!انما(2)الثلاثةهذهأحد

قدوكأنهويجريهالحكمهذاتنفيذيمتثلورسولهبالئهيؤمنالذيالمسلموأنعنهوأخبروانتهى

.النفوسفيأثرأوأوقعوأدقأبلغالأسلوبوهذا،حصل

ذإ(3)(هب)تؤمرونمعناهافإنذاتها:الآيةمنتوغظوئبوء(!دنكؤ:عبارةفيالخبروأقا

الحكمذلكإن:أيالمجاز،إلىالحقيقةعنللكلامالصارفةالقرينةبمثابة)ذلكم(لفظةإن

(1)

(2)

(3)

الجامعفيمفصلأالمعنىهذاوينظر،قليلبتصرفعنهالمعنىأخذنافقد،!كا2ص،الجلالينتفيريخظر:

.13،صإلى6/302القرآنلأحكام

،2هص،الجلالينتفسيروينظر:مفصلأ،المعنى28،صإلى17/280القرآنلأحكامالجامعينظر:

باختصار.

.(2)رقمالهامث!انظر
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بالثهيؤمنكانإنفيه،التفريطوعدمتنفيذهالحكمهذاعليهوقعكلمنويطلببه،تؤمرون

حقأ.ورسوله

دىتؤ2فيإظفصأؤ!زقتؤ!قذآنغقتةقازنذ%وقآ!اتغقتةآفنختمقلآ!:تعالىقولهأما

علىخبرمنهمافكل(إظفصو!آؤزقتؤ!(!قك:فقوله،لم14-11البلد/أض!غة!(

إنفاقوفيالرقابفكفيالخيرعملإلىالإنساندفععلىيتركبالمعنىومجملحضيقته

.(1)الآخرةفيالعقبةسلوكعليهيسهلبماالدنيافييعملوأنالمحال

الخبر)خروجهو:أوالدعاء(،عنالخبربلفظ)التجوز:أي)الدعاء(:الثانيالغرض

)الدعاء(.معنىإلى(بمضمونهالعلمالمخاطب)إفادةهوالذي(الحقيقيمعناهمن

مثالأ:وعشرونخمسةالكريمالقرآنفيوله

فياللفظ،15الفاتحة/أ(!نخئتعينؤإنآكلقدذ،إ!:تعالىقولهفي-2-؟

ونطلب،وغيرهتوحيدمنبالعبادة"نخصكمعناهماإنإذ،(2)ءاعدوالمعنىخبرالعبارتين

.(4)والتوفيقوالتأييدالعوننطلب:أيوغيرها")3(.العبادةعلىالمعونة

يمقمئسموظتايئتداةتلقالوأتماؤلينوأآيذكتمغقثضغلوتهنجآلئرترآئهود!ؤقالمتي:تعالىقوله-و

بمعنى(5)عليهمالدعاءبهوالمرادخبر(آيذس!تم!غقث:تعالىفقوله.ا46/المائدةأ("إ!ث!ييمف

.الخيراتفعلعنأيديهمأمسكت

(تظمعونؤممئم!قيتزتذخثوهاآنآلختزآضئب!ؤتاذؤأ:تعالىقولهفيوردت-؟4-2

فحغمصبزتم!!بماتالاقنكأغلتهميذخلؤن!وآتتليهكة:تعالىوقوله،لم46/الأعرافأ

،(6)مهلالدعاءبهوالمرادخبر(غقثكئم!سقئم:تعالىفقوله.أ32،42الرعد/أ(!آلدآرعفبى

(2)

(5)

(6)

.20/68القرآنلأحكامالجامعيظر:

.3/722لإتقانوا،2/123البرهان:ينظر

.2ص،لجلاليناتفسير:ينظر

.1/451القرآنلأحكامالجامعينظر:

.551ص،الجلالينتفسيرومثله،2وو/6القرآنلأحكامالجامعيظر:

.34،/3القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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في(لخكم!تثئربجملةالمتضمنةالآياتفيوردتالتيالأخبارالدعاءمعنىعلىويحمل

غك!ؤشقئموبلفظ،ى/الآية،مريمسورةفي(غتكمنق!صل!وبلفظ،ور/الآية،النحلسورة

وفي،5/الآية،القصصسورةفيغييهئم(!!متقئموبلفظ،و/الآية،النملسورةفي(عبهاره

،الصافاتسورةفي(!ح%ورهؤكوشفشئزغئ!وبلفظ،/الآية،الصافاتسورة

!وشتنئموبلفظ،/لآيةا،تلصافااسورةفييايميينو!(الغكشئم!وبلفظ،/لآيةا

سورةفي(عيثعئم!!مهمنموبلفظ،181/الآية،الصافاتسورةفيو!!آئمرشئيبعلي

.+/لآيةا،لزمرا

آلزحعب%آزحموهوثكئمألتةتغفرآثؤ!مك!لغتثزليبلآقال!:تعالىقوله-؟3

والمعنىمجازأالدعاء)1(بهوالمرادخبر(ثكئمآلثه!تغفر:فقوله،أو2أيوسف/(!

لهم(.اغفر)اللهم

،511/الذارياتأآئخزصحون!(!قيل:تعالىقولهفيوردت()قيلبعبارة-؟8-؟4

فليمفمثح!زذف!قفهلكيف:تعالىقولهومثله،(2)عليهمالدعاءبهاوالمرادخبر(!فيلفالعبارة

والمرادالبلاغةعلماءمصطلحفيخبرالموضعينفيالعبارةإذ،1،120والمدثر/أقذرلأ!(

(ل!ق)لعبارةاإذ711عبس/9!آ(يمقرهلإنتقتآا!يل:لىتعاقولهيضآأومثله،(و)عليهلدعاءابه

(آلأخدو2!آضنب!قيل:تعالىقولهوكذا،(4)بهلأبيبنعتبةعلىالدعاءوالمعنىخبر،

باللعن.عليهمالدعاءالمراد:والمعنىخبرفاللفظ،14/البروجأ

،11المسد/أ(!وتمتثهبآىيدآ!تمت:تعالىقولهفي(و)تب()تبتبعبارة-1و

وقداللهأهلكك:للرجلتقولكماخسر،بمعىو)تب(خبر،والثانيدعاء،"الأولالفراء:قال

.(5)"هلك

(1)

(2)

(4)

(5)

،34،/رالقرآنعلومفيوالبرهان،34صالمثوق،والفوائد،4هصالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.9/258القرآنلأحكامالجامعومثله،3،201والإتقان

.1/33،القرآنلأحكامالجامعينظر:

لم.1/5والقرآنلأحكامالجامعيظر:

.21،/1والقرآنلأحكامالجامعيظر:

=،2/326القرآنعلومفيوالبرهان،20/236القرآنلأحكامالجامعومثله،3/298القرآنمعانيينظر:
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ؤقالمئآدتوآبقعرتزئ!هولي1وقالمض!:تعالىقولهفي()قاتلهمبعبارة-20-12

!روأآلدلينقؤلئضنمهوتبآفؤصهضقؤلهصديثأدتهآهمتآلميخآلتضحرى

خبر(الله)قاتلهم:فاللفظ،130/التوبةأ(!2ئو!فؤيآلهثآدتهققتهوقتلين

اشعمالهمفيكثرثمالدعاء،(الله)قاتلأصلأنالقرطبينقلفقد،عليهمالدعاءبهوالمراد

بمعنىلأنهأظهروالدعاءالدعاء،يريدونلاوهموالشرالخيرفيالتعجبعلىقالوهحتى

.المقاميناسبمماالإهلاك

فعبارة،14/المنافقونا(يؤفكون!آآلتهفنلهرفآخذز!آتعدؤ!و:تعالىقولهوكذلك

.بالإهلاكعليهمدعاءفهو،(1)أهلكهممعناها!قتههر(

!دتاآدتوغللاتقتزوأ!الوؤئقتم:تعالىقولهفيوردت()ويلكمبعبارة-25إلى22

لمنخئرآدتهثوابمئ!لئوآلعفمأوتوأألذيهتوقال!:وقوله،116أطه/(بعذالبقي!عغكا

،(تا!دآدتوغلىتفتزوألا!ؤئقكتم:لآيتينالفظهرظا،لم08/لقصصا1(ضتلحاؤعيلمنىاة

الدنياهمهمالذينوعلى،المفترينعلىالدعاءوالمرادخبرخئر(آدئهثؤاب!ؤيل!ئم:و

وزينتها.

الخبر)خروج:هوأو،(النهيعنالخبربلفظ)التجوز:أي()النهي:الثالثالغرض

)النهي(.معنىإلى(بمضمونهالعلمالمخاطب)إفادةهوالذي(الحقيقيمعناهمن

أمثلة:تسعةالكريمالقرآنفيوله

،381/البقرةأ(آدئةلأإونلالغئهيلصاشغ،تفيميثقتاآخذوإذ!:لىتعاقولهفيورد-أ

بلفظالنهيعنعبرقدفيكونتعبدوا)2(،لا:والمعنى،النهي:بهيرادخبر(تعبدونالا:فعبارة

مجازآ.الخبر

(1)

(2)

.418ص،لينلجلااوتفسير=

.2/326والبرهان،81/621القرآنلأحكامالجامعومثله،3،ص،الجلالينتفسيرينظر:

2/192القرآنعلومفيوالبرهان،34ص،المشوقوالفوائد،4هصالإيجاز،إلىالإضارةكتاب:ينظر

وتفسير،2/13القرآنلأحكاموالجامع،\و1/2القرآنإعرابومثلها،3/191والإتقان،34،/3و

.71ص،الجلالين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل456

ئخيرصنولامآبهنم2لت!تفكونلايحيثقكغآخذتا!وإذ:تعالىقولهفيوردا-2-3

ق!تفكون(!لا:فالعبارتان،184/البقرةأ(!تشهذونوآنمزآقززتمثمدييركئمضنآنف!تتكم

.(1)ديارهممنيخرجواوألاالدماءسفكعنالنهيبهوالمرادخبركلاهما(تخيىصنو!ولا

ؤلاتلآآلحغييهررصترضىنمنضغثومتجآشهر!آئخبئ:تعالىقوله-4-5-6

!ولآ(له!مئوئ!ؤلا(زقث!قلآ:لعباراتفا،11و7/البقرة1(آئخبئفيولآجدالمف!مئوئ

إلىخرجمجازيفالخبر(2)النهيبهنوالمرادخبرالمواضعالثلاثةفي(آتخبئفيجدالم

النهي.معنى

"وقرأ:النحاسقال،لم332/البقرةأ(مبؤتدهاؤيذةتضئآز!لا:تعالىقولهفيورد-7

.(ر)"زاجموهذاالنهيبمعنىجعله،بالرفعتضاز(الا:عمروأبو

فقوله:،لم2،2/البقرةأ(آدئروتجر4اثتغا!وماتنفقوئ،لأ:تعالىقولهفيورد-8

.(4)اللهوجهابتغاءإلاتنفقوالاومعناه،النهيبهوالمرادخبر(وماتنفقوئ!!

تعالى:فقوله،179/الواقعةأ(!الأاتمطفرونلأتضتمه7!:تعالىقولهفيورد-9

.(؟)النهيإلىمعناهخرجخبر،(لأتضت!ه7!

الخبر)خروجهو:أو(التعجبعنالخبربلفظ)التجوز:أي()التعجب:الرابعالغرض

.(التعجب)معنىإلى(بمضمونهالعلمالمخاطب)إفادةهوالذي(الحقيقيمعناهمن

(1)

(2)

(4)

(5)

2و؟/2القرآنعلومفيوالبرهان،34ص،المشوقوالفوائد،4هصالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

.71ص،الجلالينوتفمير،1،/2القرآنلأحكامالجامعومثها،3/834و

الجلالين،وتفير،11و/3والإتقان،3/347والبرهان،2/407،408القرآنلأحكامالجامعينظر:

.41ص

.34،/3القرآنعلومفيوالبرهان،3/671القرآنلأحكامالجامع:ومثله،1/826القرآنإعراب

،3/347القرآنعلومفيوالبرهان،34ص،المشوقوالفوائد،4هصالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

كا.1ص،الجلالينوتفسير،11و/3والإتقان

.،31ص،الجلالينوتفسير،11و/3والإتقان،3/743و،2/123القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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:موضعانالكريمالقرآنفيوله

51/الكهفأ(آمؤجميتميحنمخرج!يخة!كئرت:تعالىقولهفيورد:لأولافالموضع

.(1)العلمأهلذكرهماعلىالتعجببهوالمرادخبر!!كبىت!ا!

تفعدوتلآماتقولوأآن!!برضفتاعنذآدئو:تعالىقولهفيورد:الثانيوالموضع

.(ليالتعجبابهادلمراواخبر()كبرفعبارة،لم3/لصفاأ!و!

الخبر)خروج:هوأوالوعيد(،عنالخبربلفظ)التجوز:أي)الوعيد(:الخامسالغرض

)الوعيد(.معنىإلى(بمضمونهالعلمالمخاطب)إفادةهوالذي(الحقيقيمعناهمن

:كثيرةأمثلةالكريمالقرآنفيوله

تقولونبآيدبمثمئتمآنيهتنبيكنبونلقدينقؤئل!:تعالىقولهفي()ويلبعبارةالوعيدورد

!ر"صصرءور."صكلعهصكلصص.2ص.صء
!وب!يكييحخالهمووئلآيذيهتميحضاكتتتلهمهـويلقايلابمءثمناييثترواالئرجمنويقهدا

،(بآيخلإبمثمآنيهتئبيكئبونلقلإينقويل!:تعالىقولهفيالعباراتفظاهر،1،و/البقرةأ(!

مجموعةأتها(نو!ب!ميكييحخالهم!ؤؤئل:وقوله،(آيذيهخيمضاكتتثقهم!قويل:وقوله

أنبيائهومحاربةبهالكفرأوتعالىاللهكتبتحريفلأنالوعيد،بهاالمرادلكنأخبار،

الناسليزدجرلهمالوعيدهذامثليستوجبذلكوغيرالأرضفيوالفساد،وأتباعهم

قولهفيالمواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلىوليتبصروا،الضلالمنفيههمعما

لتزين!قوئلي:وقوله،12إبراهيم/أ(!سثلإيل!عذايمنلفبهمقكنى!ووتل:تعالى

،811الأنبياء/1(نجحفونمخاآئوئل!وثكم:وقوله،137/امريم(يؤوغطيمشهلإمنكقروأ

بمئنمنفئوئهمللقنيته!قؤيل:وقوله،12،أص/(آلآرمنكقروأيقدين!قؤيل:وقوله

،16أفصلت/(!لئمشركينؤؤتلؤآشتغمر3هإثئه!قآشتقيمؤأ:وقوله122الزمر/ا(آلتو

ليئؤنلي!:وقوله،لم56/الزخرفأ(!آلمحيرتؤ2عذالحيحقأو!قطلقدينى!قؤتلي:وقوله

(!يوعدونآلذىتؤيحالمين!قروألقدينقؤثل!:وقوله،17الجائية/أ(!آثرآقاك

(1)

(2)

.3/282والإتقان،2/813القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.(1)رقمالهامقانظر
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تؤتز!ؤتل:وقوله،لما1الطور/ا(!لفمكدبينتؤقذقؤثل!:وقوله،016/الذارياتأ

!ؤتلي:وقوله،14و،3،40،45،47،،15،19،24،28،34المرسلات/لفكدبين!(أ

وقوله:،لم51/المطففينأ(!للأكدبينتؤقد!ويل:وقوله،11/المطففينأ(!لفخالمعين

غنهتم!آلذينلقصقفين!قوتل:وقوله،11/الهمزةأ(!لتررهمرؤلحل!وئلي

.4،15/الماعونأ(!ماممونصحلآيهتم

)خروجهو:أوالتحسر(،عنالخبربلفظ)التجوز:أي)التح!ر(:السادسالغرض

)التحسر(.معنىإلى(بمضمونهالعلمالمخاطب)إفادةهوالذي(الحقيقيمعناةعنالخبر

أمثلة:ثمانيةالكريمالقرآنفيوله

قوله:ظاهر،128/الفرقانأ(!فلآنا!يلأذ!آثزليتتيتؤئقق!:تعالىقولهمنها

وندمهالدنياالحياةفيالرسلطاعةمنالظالمفاتماعلىالتحسربهوالمرادخبر(تؤئقق!

قولهالمعنىهذاعلىويحمل،الفاجعالمصيرهذاإلىأوردوهحتىالضلالأهلإتباععلى

لم،4و/الكهفأ(أخمصفاإلأ!زي!كالؤصييزةيقادرلاآئجحتقذاقالي!تؤتقئتا:تعالى

ئقغق!قائ!ذق!لولحا:وقوله،41،641نبياء/لأا1(!نميمينإتاكضآ!تؤلحآ:وقوله

معنىإلىيضافوربما،لم13/القلمأ(!قالوأتؤئقماإتابمآطيين!:وقوله،أو،الأنبياء/1(هدا

ظالمأوكانركلإليهاآلالتيبالنهايةالمؤلمالإحساسمنالتفجعهوآخرمعنىالتحسر،

وصدئألزخنماوعذهدافرقرتامنبقثتامنتوتت!اقالوأ!:تعالىقولهفيالدنيافيطاغأو

.021/لصافاتاأ(!ألذبمنتؤئمقذايؤيقتائؤاؤقا!:وقوله،251يس/أ(!آئمرمصلوئ

)خروج:هوأو،(الشرطإرادةعنالخبربلفظ)التجوز:أي(الثرط)ارادة:السابعالغرض

.(الشرط)إرادةمعنىالى(بمضمونهالعلمالمخاطب)إفادةهوالذي(الحقيقيمعناةمنالخبر

نيةالقرآالعبارةفظاهرلم22و/البقرةأ(تايئعمآلالنق!:لىتعاقوله:ولهماأ،نموضعاوله

يسرحهاأوبمعروفبعدهمافليمسكهامرتينتهامرأطلق"من:فالمعنى،الشرطبهوالمرادخبر

.(1)"بإحسان

.2/123القرآنعلومفيالبرهان:ينظر(1)
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للفظاظاهر،511/الدخانأ(!ونغآا3قييلاإتكزآتغذا+س!فو(اتاخ!:لىتعاقوله:لثانيوا

تعودوا")1(.العذابعنكمنكشفإن"إنا:فالمعنى،الشر!بهوالمرادخبر

التبكيتعنالخبربلفظ)التجوز:أي(والسخريةالاستهزاءأو)التبكيت:الثامنالغرض

المخاطب)إفادةهوالذي(الحقيقيمعناهمنالخبر)خروجهو:أو،(والسخريةالاستهزاءأو

.(الثلاثةالأغراض)هذهإلى(بمضمونهالعلم

تلقاذ!يإئرهيصتاقتتاهذا!ئتءآنتقالوأ!:تعالىقوله:ولهافأ،مواضعئلاثةوله

.26،361/ءنبيالأا1(!ينطقوت!الؤألمن!ئلوهتمهذاهـ!صيرالتمفعله

ماعبادةتقبيحأوالتبكيتبهوالمرادخبراللفظظاهر(.!يرممئمهذافعله!تل:فقوله

أنتأ:وسألوه-غقيهآلهـثتلأ-بإبراهيمجاؤواعندمالأثهم،عليهاوتوبيخهم(2)العبادةيستحقلا

منوغضبغاز:أي،كبيرهمفعلهبل:عليهملاحتجاجاوجهعلىلهمقال،؟بالآلهةهذافعلت

الكلامفهذا!!؟فاسألوهمينطقونكانوا!ان،(و)اهبهذاففعل،معهالمغارويعبدهو،يعبدأن

وأدقهاالأساليبألطفمنوهواعتقادهمبفسادلهمتعريضأواعتقادهمفسادعلىلهمتنبيه

المراد.بيانفي

ظاهر،914/الدخانأ(!أتحقمآتعنريزآنتإتفذق!:تعالىقوله:والثاني

والتوبيخ)الاستخفاف:بهوالمرادخبر(!آئ!ريمآتعنريزآنتإئف!:الآيةلفظ

أبيفينزلتالآيةلأن،المهانالذليلأنتلهقيلكاثاوالتنقيم()4(،الإهانةأووالاستهزاء

قذالملكلهيقول:والمعنى،وأذلهبدريوماللهفقتله،أكرمولامنيأعزفيهاما:لقولهجهل

بزعمك)5(.الكريمالعزيزأنتإنك

آنآؤابآؤتآةيغبدقاتئزذآنتأضئآصقؤتثتنثمعيبقالوأ!:تعالىقوله:والثالث

(1)

(2)

)و(

(4)

(5)

.2/123القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

المعنى.هذاعلىالفيومينصفقد()بكتمادةالمنير،المصباحينظر:

.282ص،النزولأسباب:وينظر،قليلبتصرف،11/992،003القرآنلأحكامالجامعينظر:

.282ص،النزولأسباب:وينظر،قليلبتصرف،61/151القرآنلأحكامالجامعيحظر:

.(4)رقمالهامثررانظر
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لأتنتإتف!:فقولهم،781أهود/(!آلرشييلأاتطيصلأتنت)تفتختؤأماآقؤيخافيلهفعل

الكلامهذاقالواعندمالأنهم،والسخريةالاستهزاءبهوالمرادخبرظاهره!ألرسييدآئحليص

ذلك.منهماعتقادأوليسبزعمكأونفسكعندحليمإنك:يعنونكانوا

الكريم:القرآنفيالطلبيالخبرأساليبإليهاخرجتالتيالمجازيةالأغراض-د

تباعأ:ندرجهاأمثلةالكريمالقرآنفيوله

تكزةادنآنقبلبهاشنتمةفرعؤنقال!:تعالىقولهفيورداالموضعانوهذان-2-أ

:فعبارة،3211/فعرالأا1(!تغقونآفتهآفتتؤتيمتهآيخيرصأتؤآلتيفيقكرتموةتتكرقداإن

لسانعلىالآيةهذهبعدتعالىقولهبدليلوالتهديدالوعيدبهوالمرادخبر(تعلمون)فسوف

،2411/الأعراف1(!آخمعب%لأ!قتتكئمئمجق!يحنؤآزجثكمآيذيكئملأقطغن!اله:فرعون

تكنمةاذنأققثللضةاضنتقتاذ!:الشعراءسورةفي(تفلوققلتتؤف!بعبارةالمعنىهذاوتكرر

به:والمرادخبرالعبارةهذهإنإذ14والشعراء/أ(تغقوققلتتؤلهتآلشخرظمكئمآلذىإته،لكبلإكم

والوعيد.التهديد

(!فأبمعرغقئهؤيجلتحزيل!غذابتأييهتغلموئمن!ف!هم!ؤف:لىتعاقولهفيورد-3

وتماديهموعصيانهمسخريتهمعاقبةبأن--لخيهآلشلأئمنوح(1)وتوعدهمهددهملمووأهود/

فالعبارة،الآخرةعذابوهو،مقيمعذابعليهمويحل،يخزيهمبعذابعليهمسيأتي

والوعيد.التهديدبهوالمرادخبر،(تغتموئفؤ!ئف!

تغتولنىشؤفعملإقيمكات!تمغكآغملوأولقؤير!:تعالىقولهفيوردا-4-5

وأ،3أهود/(!زييبمئ!عمافئوآقتعبؤأهوبمذهمبؤمررتحزيوغذابيأييومن

مخزيه(يأيجوغذالبمنتغتموئفؤ!مل!:--غتهآلشلأشعيبلسانعلىتعالىفقوله

بالثهالإيمانإلىدعوتهمفينفسهأجهدأنبعدشعيبمنووعيد)2(تهديدبهالمرادلكنخبر،

بدليلالوعيدبهالمرادلكنخبرفهوالوعيدبهذاتوعدهمتعنتهمولشدةالمستقيمالنهجوسلوك

(1)

(2)

.33/والقرآنلأحكامالجامعينظر:

.50/والقرآنلأحكامالجامعينظر:
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شعه!ءاقوأضمعي!اؤآلدينتختماآقرتامجآة!ؤلخا:شعيببهتوعدهملماتصديقأبعدهتعالىقود

.أو4أهود/(!بخيمب%دلهترهتمقآ!محوأيئآلقثحةطتموأآلديمتؤآخذقيفتابزخمرو

ف!ؤفلمخعلإيئمكاتئ!تمآغملؤاغكدمؤيرقل!:الزمرسورةفيالآيةهذهوتكررت

فعبارة،3،014والزمر/أ(!قعيئمعذالبعثئوؤيجلمخزلههغذاهمبتأييو!منتغلموئ

والتهديد.الوعيدبهوالمرادمجازيخبر(تغثولتفؤ!ف!

خبرالعبارةإذ،142الرعد/9ألذار!وعفبى!وشصغقوآتكفزلعق:تعالىقولهفيورد-6

والوعيد)1(.التهديدبهوالمراد

ق!ت!ؤلهتألأقلؤئقال!ؤشقتعوأتأ!لوأدزهتم!:تعالىقولهفيوردا-7-8

معنىإلىخرجمجازيخبر(!تغاتون!ف!مؤف:تعالىفقوله،لم3الحجر/أ(!تغقون

هذاوعلىالتهديد)2(،بهالمرادمجازيأمرهوإذ"ذرهم"مجرىجاووهووالوعيدالتهديد

فهو،أو6الحجر/أ(!تغلموئءاخرقصصؤلهتانهاآدئهخمخعلونآلذليئ!:تعالىقولهيحمل

الوعيد.بهأريدخبر

(!لغقموناطتفرقتقتعواقمتتؤفةبخآيكفروأ!:تعالىقولهفيوردت-11-51-و

مجازيخبرفهوووعيد،تهديد(!تققمون!قمم!ؤف:فقوله،413/الروم،55/النحلأ

ذإ!!قتختعوأالفعلمجرىجاليوهوالخبر،فائدةعلىالاقتصاروليسالمعنىهذابهالمراد

و!تتنعؤاةاتتهئمبقآيكفرؤا!:تعالىقولهومثله،(و)آضيأالتهديدبهالمرادمجازيأمرهو

مجرىيجريوالوعيد)4(التهديدبهوالمرادخبرفهو616/العنكبوتأ(!يغقموتقمتؤمت

.(5)الأقوالأحدعلىواليتمتعوا(اليكفروا(المجازيينالأمرين

(1)

(2)

(3)

(4)

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

انظر

.9/353القرآنلأحكامالجامع:

.10/2القرآنلأحكامالجامع:

.10/511القرآنلأحكامالجامع:

.31/336القرآنلأحكامالجامع:

.(4)رقمالهامش
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آلئصوكخآ!زوآصخبمققن!صتغقموققزبموأقرتقىقتم!ل!:تعالىقولهفيورد-21

هو،!هوأقدكطومزألشوكيمالضزوآآصخحبمقفتتصتغقمون!اله:فقوله،5311/طهأ(!آفدئومز

والتهديد)1(.والتخويفالوعيدبهالمرادمجازيخبر

/نقاالفرأ(سبيلآآضحلمنآتعذابترؤن"يئ!وس!ؤئيغقمولة:لىتعاقولهفيورد-31

.(2)(ردبيومالعذابهذارأوا)وقدوتهديد،لهموعيد،142

،1227الشعراء/ا(!تنقلبونمضقلبآىنمهموأآلدلين!ؤسميغقو:تعالىقولهفيورد-41

مضقلب!الوآئ:قالولذلك)و(بظلمانتصرلمنوالوعيدالتهديدبهالمرادمجازيخبرفالآية

النار)4(.إلىمصيرهملأنإليهيرجعونمرجعوأيإليهيصيرونمصيرأي:يعني(!تنقبون

خبراللفظ7011/الصافاتا(!تغلمونفسؤفبهيمط!فكقروأ:تعالىقولهفيورد-51

.(5)وعاقبتهكفرهممغبةعلىوالتهديدالوعيدبهوالمراد

،918/الزخرفأ(!يغتمونقمهممؤفسملئمؤقلغئهئمقآضقخ!:تعالىقولهفيورد-61

والوعيد)6(.التهديدبهالمرادمجازيخبر(ييغدمونفتصمؤف!اله:قوله

وقوله:،11،/الملكاتلإير!!و!ف!م!ضغاتونبهتف:تعالىقولهفيوردا-71-81

فيالوعيد)"(بهوالمرادخبراللفظ،12والملك/أيين!(ضحقنرفيممؤمن!!فنتعقعو!

الموضعين.

ممؤضنقم!همعغقموئآلئتاغةؤإقاآتعذاتقايوعدو!إفارآؤأادا!حق:تعالىقولهفيورد-1و

.571/مريما(!جنذافع!آؤثتزقكاتا

(1)

(2)

(4)

(6)

(،)

ينظر

يظر

ينظر

انظر

ينظر

ينظر

يظر

.كاو11/5القرآنلأحكامالجامع:

.31/53القرآنلأحكامالجامع:

.31/351القرآنلأحكامالجامع:

.(3)رقمالهامش

.51/831القرآنلأحكامالجامع:

.61/241القرآنلأحكامالجامع:

المعنى.بهذا،81/712،122القرآنلأحكامالجامع:
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)رأوا(الفعلجاءفقدالوعيد،بهوالمرادخبر(ممؤتزقكاناقن!قمتيغتموئ:فعبارة

حصلوكأفوثبوقلصدق!الماضيبلفظتجوزوقدالمستقبلبهوالمرادمجازأالماضيبلفظ

والأسربالسيفالعذابمنيوعدونمايرواحتى:والمعنىالوعيد،منذكرماعليهموقعأو

!لس!غقو!:تعالىقولهوأماالنار)؟(.إلىفيصيرونالساعةبقياموإماعليهمالمؤمنينبنصر

وعبارة،القيامةيوملتقريب)غدأ(اللفظوردفقد،126القمر/اآلألثر!(أئكذالبئينغدا

،521القمر/اآيثر!(هؤكذاب!تل:لقولهمردفهيلألثرئح!(أأنكذالبفينغداشسغتمو!!

زآؤأقااذا!حتئ:تعالىقولهوكذا.فائدةخبرفهوبهوحكمالمعنىهذاأفادحقيقيخبرفهو

لإفادةجرىحقيقيخبر124الجن/أعدكلا!(ؤآقلتاكتزاآضحعفققف!يغقمونيوعلاون

.فائدةخبرفهوالخبر،تضمفالذيالحكمالمخاطب

فقد،4،15النبأ/أ(!سهم!ضتونفئتي!مم!غلآونض!:تعالىقولهفيوردا-02-12

مجازيأ.الخبريكونهذافعلى(2)(ديعوبعدوعيدالآيتين)أنالقرطبينقل

تغلمونيثئمتهلا!م!ؤف!تغلمونس!ؤتض!:تعالىقولهفيورداوقد-22-32

هذاوعلىوالتماموالتكاثرالتفاخرمنعليهأنتمماعلىالأمر"ليس:المعنى3،14التكاثر/أ

الذيالمجازيالمعنىبهوالمرادخبرفالعبارتان،(و)"دهاجمقالهوعيد،بعدوعيد-فالآيتان-

والتهديد.الوعيدهو

أشؤأتآييهخف!ؤتهتمبآلحتئتقاجاققذكدبؤأ!:تعالىقولهفيوردتوقد-42-52-62

فابهموحالهىعنهتمم!وفالتصىتأيحالريوتم!آلا:وقوله،15/الأنعام1قتمتهنرءون!(بهءقاكألؤأ

(!دوت!ئتهنرماكأنوأبهءأتجؤأق!إتيهتمتقذكذبوأ!:وقوله،18أهود/(يمتصتهنرءوئبوءكأنوأ
و!ق!يإتيهتم((تأيحالصيوتمو!آلا(تآييهخفؤ!سق!:الثلاثةالمواضعفياللفظ،لم6الشعراء/أ

.(4)واستهزائهمتكذيبهمعلىلهمالوعيدبهالمرادلكنخبرظاهرة

(1)

(3)

(4)

فيه.وتوسعالمعىهذاالقرطبيفصلفقد،11/441القرآنلأحكامالجامعيظر:

.91/701،171القرآنلأحكامالجامعينظر:

.20/2،1القرآنلأحكامالجامع:ينظر

يوافق=بماالأولينالموضعينالقرطيفرفقد،و31/0و،51/وو،3و6/1القرآنلأحكامالجامع:ينظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصلكا!2

الكريم:القرآنفيالإنكاريالخبرأساليبإليهاخرجتالتيالمجازيةالأغراضهـ-

فيئكرتموةتمكرقداإيئ!اله:تعالىقولهفمنهاتباعأ:ندرجهاأمثلةالكريمالقرآنفيوله

خبر(تضكرقذاإن!فعبارة،3211/الأعرافأ!و!تغقونآفقهآفتمتؤلهتمئهآلخرصأآلتييه

والوعيد.الإنكارمعنىيفيدإنكاري

/لأعرافا1!وأخمعب%لأ!قت!كئمثم!نيينوآزطكمأيذيكتملأقطغن!:تعالىقولومثله

الشراء/أ(!لصآثفلبونإتايخرغؤنبير؟ؤقالوأعصعتهئمتجاقتمقآلقوآ!:تعالىوقولهلم241

والظن.والإغراءالوعيدمفىإلىخرجإنكاريخبر(!اتفابونلخنإتا!:فعبارةا44

آقخرقلأقطعتىغقضكمآلدىثبهبيربمم،إتهلكنمءادنأن،قنلتهءاضتمقآذ!اله:تعالىقولهومثله

1،1/أطهوآئقى!(عذاتااثمذآئتآؤلهعلمررفخلأجذغنيولاضحلتنيهئمخقصقنوآزجلكوأيذيكئم

تفيدريةإنكاأخباركلها(و!ؤلتفقمن(و!ؤلاضحلتنيهئم(قلأقطعنئ!الهو(دبهتيركم،إته!فعبارة

عليهم.والغضبوالوعيدالتهديدمعنى

والصيغ،الأغراضومتنوعةالعربكلامفيكثيرةالنوعهذامنالأمثلةفإنوهكذا

البلاغة.كتبمنمظاتهافيمراجعتهاوبالإمكان

معناهاعلىالدائةالطلبيالإنشاءأساليببأحدالتجوز:والثلاثونالحاديةالعلاقة

مجاز،()الحقيقيالأصليمعناهاغيربهاالمرادلكن،اللغةفيلهالموضوعة،الأصلي

.()الإنشائيةعلاقتهمرسل

:الاصطلاحوفي،والاختراعالإيجاد:اللغةفيهوواصطلاحأ:لفةالإنشاءحذ-أ

واقعبهالنطققبللفظهلمدلولليسلأئا،لذاتهوالكذبالصدقيحتمللاكلامكل"هو

.(1)"يطابقهلاأويطابقهخارجي

والإنشاءالخبربينفصلواحينماالمتأخرونالبلاغةعلماءاعتمدةالذيهوالحدفهذا

لهم.وتهديدوعيدمعناهبأنالثالثعلىونصإليهذهبناما-

.121ص،والتطبيقالبلاغة:ينظر(1)
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الحصر"ووجه:فقالحدهمافيالعلماءبينكانالذيالخلافالقزوينيالخطيبحسمجدما

لهايكونلاأو،تطابقهلاأوتطابقهخارجلنسبتهيكونأنإمالأنهإنشاء،أوخبرإماا!كلامأن

لإنشاء")1(.اوالثانيالخبر،لأولفا،!ارج

بهما(:)التعريفطلبيوغيرطلبي:قسمانالإنثاء-ب

وقتحاصلغيرمطلوبأيستدعيماهو:وأنواعاالاصطلاحيخذ"الطلبيالإنشاءأولأ:

الخمسةالأنواعوهذهوالنداء،،والتمني،والاستفهام،والنهيالأمر،:أنواعخمسةوهو،الطلب

لهوضعتالذيالأصليالغرضعلىتقتصرولاالظاهرمقتضىخلافعلىتخرجماكثيرأ

مماالأحوالوقرائنالسياقمنتفهمكثيرةمجازيةأغراضإلىمنهانوعكلفيخرج،اللغةفي

الكريم.القرآنفيمنهانوعكلأمثلةفيعليهسنقف

فمنهامختلفةأساليبولهمطلوبأ،يستدعيلاماهو:وأنواعهالطلبيغيرالإنشاءخذ:ثانيأ

العقود()2(.و)صيغو)الرجاء(،،(و)القسم،(التعجبو)صيغتا،(والذمالمدحعيغ)

:الكتابهذابموضوع(الطلبيغير)الإنشاءأساليبصلة:ثالثأ

خبرأساليبظاهرهالأنالكتابهذاصميمفيتدخللاالطلبيغيرالإنشاءوأساليب

لها،الموضوعةالمعانيعلىمقصورةأساليبهي!انماماأمرعنالإخباربهالإيرادولكن

وتوقعللأملوالرجاءللتأكيدوالقسمللتعجبوالتعجبللذموالذمللمدحالمدحفأساليب

أساليبهيولاأخبارهيلاالأساليبفهذه،طرفينبينللعقدالعقودوألفاظالمرجؤحصول

قبلوجودلهايكنولمبهاالنطقحالأنشئتحقألأنها(طلبيغير)إنشاء:لهاقيل!ائماإنشاء،

أخرىأغراضإلىعنهاتخرجولالهاالموضوعةالمعانيفيمحصورةفهيولذابها،النطق

وأالأساليبهذهإليهاتخرجمجازيةأغراضوجودلعدمكئيرأالبلاغةعلماءبهايهتملمولهذا

اللغة.فيلهاالموضوعةالحقيقيةالأغراضغيربهاللاهتمامتدعو

(1)

(2)

.1/85الإيضاح

كلعنتتفرعالتيوالأنواعالإنثاءلقسميوافوصفففيها،121،221،321ص،والتطبيقالبلاغة:ينظر

العسيم.هذاأخذناوعنه،الأمثلةمعقم
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أساليبعلىتعقيبأ-البصيرحسنكاملوالدكتور،مطلوبأحمدالدكتورأستاذناقال

الصدقتحتمللالأنهاالإخباربهايرادلالكنهاخبرأساليب"وهذه:-الطلبيغيرالإنشاء

لقلةالإنئائيةالأساليببهذهالبلاغيونيهتئمولمالخبر،معتوضعلمولذلك،والكذب

يعنونالذيالإنشاءأما،الأصليةمعانيهامننقلتأخبارمعظمهاولأنبها،المتعلقةالأغراض

أغراضإلىالحقيقيةأغراضهعنلخروجهالقولفيتقتننمنفيهيقاالطلبيالإنثاءفهوبه

.(؟)"الكلامسياقمنتفهممجازية

الطلبي:الإنثاءأساليبإليهاتخرجالتيالمجازيةالأغراضرابعأ:

حاصلغيرمطلوبأيستدعيماهو:الطلبيالإنشاءأنالعلماءعن-تقدمفيما-ذكرنا

الأنواعهذهوأنوالنداء،،والتمني،لاستفهاموا،والنهيالأمر،:أنواعخمسةوهو،الطلبوقت

إلىاللغةفيلهوضعتعماكثيرأتخرجولكنها،اللغةفيلهاموضوعةأصليةأغراضلها

)الأمر(،وهو،لأقساماهذهبأولونبدأ،الأحوالوقرائنالكلامسياقمنتفهممجازيةأغراض

تباعأ.الأقسامبقيةنذكرثم

الكريم.القرآنفيالمجازيةأغراضهمجيغا،اصطلاحأ،تعريفه:الأمر:الأولالنوع

:العلويقال،والإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهواصطلاحأ:الأمرتعريف-أ

الاستعلاء()2(.جهةعلىالغيرجهةمنالفعلاستدعاءعنينبئقولأوالفعلتستدعيعيغة)هي

هي:صيغأربعللأمر:الأمرصيغ-ب

مئ!فعلملو!مزلآؤآطيعو(آلربمؤةوءاتوأآلضملؤة!وآقيموأ:تعالىكقولهالأمر،فعل-؟

.615النور/أ(!ترحمون

.أ،/الطلاقأس!عترء(قنؤع!موذلصنفق!:تعالىكقوله،لأمرابلامالمقرونالمضارع-2

اذاضحلفنمكز!تالآنفسكئماقوأغثتكتمةآتلإينتةيها!:تعالىكقولهالأمر،فعلاسم-3

.0511/المائدةأ(آقتذيتز

(1)

(2)

.321ص،والتطبيقالبلاغة

.3/182لطرازا:ينظر
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.318/البقرةأ(1)(!وبألؤلذثنمالمخم!صائا:تعالىكقوله،الأمرفعلعنالنائبالمصدر-4

الكريم:القرآنفيالأمرلصيغالمجازيةالأغراض-ج

ومتنوعةكئيرةالكريمالقرآنفيالأمرصيغإليهاتخرجالتيالمجازيةالأغراض

تباعأ:وسندرجها

منالأمر)خروج:هوأو)الخبر(،عن)الأمر(بلفظالتجوز:أي)الخبر(:الأولالغرض

)الخبر(.معنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناه

يأتي:كماندرجهاأمثلةستةالكريمالقرآنفيوله

فالفعل،153/التوبةأ(منكتميئقتللقكرهاآؤطؤعاآنمقوأقل!:تعالىقوله-1

والجزاء،الشرطومعناهأمر)أنفقوا("لفظ:القرطبيقالالخبر،بهوالمرادأمرظاهره(آنفقوأ!

الشاعر:قالكما)أو(بتأتيهذامثلفيالعربتستعملوهكذا

تقف!بإنققيثةولاتذيناقلوقةلاأخ!يمييأويناأليميئي

وأطائعينأنفقتمإن:الآيةومعنى،تعرفينماعلىفنحنأحسنتأوأسألبإن:والمعنى

.(2)"منكميقبلفلنمكرهين

أمر،اللفظفظاهر،182التوبة/9قفتقمحكوأقييلأول!بئكوأبميرا(!:تعالىقوله-2-3

معئإلىخرجمجازيأمرهووانمابالبكاءولابالضحكأمرأليسوهوالتهديد،معنىومعناه

.(4)(رمألابصيغةجاءحالهمعنخبر)اتهيعنيالخبر)و(،

(!قفغدذ:فقوله،571/يممرأ(قذاآلرخمقتهقاتخدذلقخققةآفيمنكأنقل!:لىتعاقوله-4

(1)

(2)

(3)

(4)

البصيرحسنوالدكتورمطلوبأحمدالدكتورأستاذناذكرهمااعتمدنافقد،241ص،والتطبيقالبلاغة:ينظر

البلاغة.أهلعنمنقولةلأنهاالأمرصغبخصوص

المعنى.بهذا725ص،الجلالينوتفسير،3/350البرهانوينظر:،8/161القرآنلأحكامالجامع

.3/201الإتقانومثله،8/612القرآنلأحكامالجامعينظر:

.622ص،الجلالينتفسير:ينظر
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الضلالةفيكانمنقل"التقدير::السلامعبدبنالعزقالالخبر،بهاالمرادلكنأمر،صيغة

قذةالضلالةفيكانمنأي:الخبر،ومعناةالأميرلفنما"فلفظه،(1)"أذقالرحمنلهتفدذ

ليزوا؟والمثما(قئمنغليإنما!:نظيره،لعقابهأشدذلكفيكوناغترارةيطولحتىقذأالرحمن

والعقابالموتإلىفمصيرهالعمر،فيلنفسهوليوسعشاء،مافليعش:أي8،11/عمرانآلأ

والوعيد")2(.التهديدفيغايةوهذا

ممبيلاولنخمل!آتبوأ:وقوله،لم93أطه/(يلحا!ت!آبآنسنم!قفيقعه:تعالىقوله-5-6

قالخبر،والمعنىأمر،(و!ولخمل(هعق!فق!:الفعلينفظاهرا21/العنكبوتأ(خطسبهتم

التابوتبإلقاءأيمزالبحرقدوكأن،لأمرامخرجوأخيرقيجزاءهو(آنتتم!ققيقعه:قوله":الفراء

والله-المعنى،لما2/العنكبوت9(!آتبعوأتئبيلاولخمل:تعالىقولهمثلوهوالساحلإلى

اليئميفقهالبحرفيأئقيه:اللهوعدهاوكذلك،خطاياكمعنكمنحملسبيلنااتبعوا-أعلم

إلىفرعونآلجواريفاحتمله،فرعونآليمشرعهإلىألقاةالبحرأن"فذيمز")و(.بالساحل

.(4)"فرعون؟أامر

الموضعين.في(5)أقوالهمعلىوقفناالذينالعلماءذهبالمعنىهذاوإلى

منالأمر)خروجهو:أو)الدعاء(،عن)الأمر(بلفظالتعبير:أي)الدعاء(الثانيالغرض

)الدعاء(.معنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناه

ندرجهامواضعوأربعةمئةالكريمالقرآنفيوله،التضرعسبيلعلىالطلبهو:والدعاء

يأتي:كما

(1)

(2)

(4)

(5)

،ر3/05و،2/902والبرهان،34ص،المثموقالفواثد:وينظر،4صهالإيجاز،إلىالإضارةكتاب:ينظر

.014ص،لجلاليناوتفسير،3/021تقانلإوا

والفوائد،4هصالإيجاز،إلىالإشارةكتاب:المعنىهذاومل،11/144القرآنلأحكامالجامعينظر:

.3/021لإتقانوا،053/وو،2/092والبرهان،43ص،الموق

.71و/2القرآنمعاني

.()ضرعمادة،العربلسانيظر،للثاربةموردأيكونالنهرمنالموضع:الغشزعة

المشوقوالفوائد،31/033و،أو11/5القرآنلأحكاموالجامع،4هصالإيجازإلىالإشارةكتاب:ينظر

الموضعين.في514،552ص،الجلالينوتفسير،3/021والإتقان،2/092،3/153والبرهان،34ص
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رتنائآضتابرئبهتمءامنوأآنللإينينى2ينااي،انمشتعغنازتنأآتنا!:تعالىقولهفأولها:

ولاتخرتاك!لروعدثناغلماؤءاينارتنا!لأترارآمعوتوقنآتتاو!عرعئاشتماذنوتناقآغمربآ

.1،4911و3/نعمرالآأ(!مآقيعاذتخيفلاإتكلقئتةآتؤم

سبيلعلىالدعاء،ومعناهاالأمرظاهرهاوآتنا(،وتولهتا،ؤكمر،)فاغفر،:فالأفعال

يقبضوأنالسيئاتعنهمويكفرالذنوبلهميغفربأنالكريمالربإلىوالتوسلالتضرع

منرسلهألسنةعلىوعدهممايؤتيهموأن،جملتهموفيالأبرارمعفيضعهاالداعينأرواح

وأن-ذلك"فسؤالهم،التضرعفيمبالغة)ربنا(لفظتكريروتفخنما،والإحسانوالفضلالرحمة

استحقاقهميتيقنوالملأنهم،مستحقيهمنيجعلهمأنسؤال-يخلفلا-تعالى-وعدهكان

والتذللالتضرعفيالمبالغةهذهلإظهار)ربنا(بلفظالنداءعبارةعندهمتكررتولهذا،(1)"له

)الدعاءمعنىعلىمحمولمفإئاالكريمالرلتبهمخاطبآالعبدبهتئطقأفيرلهغليقكلوالرجاء،

الدعاءمعنىوردفقدتباعآ،إليهاسنشيرالتيالمواضعبقيةتأويليكونهذاوعلى،(والتضرع

في)وآتهم(وبلفظ،51/الآية،الكهفسورةوفي،120/الآية،البقرةسورةفي)آتنا(:بلفظ

في)باعد(وبلفظ،21و/الآية،البقرةسورةفي()وابعثوبلفظ،28/الآية،الأعرافسورة

،عمرانآلسورةوفي،126/الآية،البقرةسورةفي()اجعلوبلفظ،أو/الآيةسبأ،سورة

وفي،3،،35/الآيتان،إبراهيمسورةوفي،مرتين،،5/الآيةالنساء،سورةوفي،41/الآية

سورةوفي،2و/الآيةطه،سورةوفي،51/الآية،مريمسورةوفي،80/الآيةالإسراء،سورة

،الفرقانسورةوفي،128/الآية،البقرةسورةفي)واجعلنا(وبلفظكا!4/الآيةالشعراء،

،85/الآيةالشراء،سورةوفي،40/الآية،إبراهيمسورةفي()اجعلنيوبلفظ،،4/الآية

،53/الآية،إبراهيمسورةفي()واجنبنيبلفظوورد،6/الآية،مريمسورةفي()اجعلهوبلفظ

،المؤمنونسورةفي)ارجعون(وبلفظ،12/الآية،السجدةسورةفي)فارجعنا(وبلفظ

،البقرةسورةفي)وارحمنا(وبلفظ،811/الآية،المؤمنونسورةفي()ارحموبلفظ،وو/الآية

وبلفظ،أوه/الآية،المؤمنونسورةوفي،155/الآية،الأعرافسورةوفي،286/الآية

وبلفظ،261/الآية،البقرةسورةفي()ارزقوبلفظ،24/الآيةالإسراء،سورةفي)ارحمهما(

،3،/الآية،إبراهيمسورةفي)وارزقهم(وبلفظ،141/الآية،المائدةسورةفي)وارزقنا(

.51صه،الجلالينتفسير:ينظر(1)
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،34/الآية،القصصسورةفي()أرسلهوبلفظ،31/الآيةالشعراء،سورةفي()فأرسلوبلفظ

)أرني(وبلفظ،16/لآيةا،صسورةفي()زدهوبلفظ،411/لآيةا،طهسورةفي()زدنيوبلفظ

.151/الآية،الأعرافسورةفي)وأدخلنا(وبلفظ،431/الآية،الأعرافسورةفي

وبلفظ،31/الآيةطه،سورةوفي،15/الآية،يونسسورةفي)اشدد(بلفظوورد

وبلفظ،88/الآية،يونسسورةفي)اطمس(وبلفظ،32/الآيةطه،سورةفي)وأشركه(

وفي،286/الآية،البقرةسورةفي)اغفر(بلفظوورد.286/الآية،البقرةسورةفي)اعف(

وفي،151،551/الآيتان،الأعرافسورةوفي،\و41،3،،61/الآيات،عمرانآلسورة

الشعراء،سورةوفي،1،181وه/الآيتان،المؤمنونسورةوفي،41/الآية،إبراهيمسورة

غانر،سورةوفي،35/الآية،صسورةوفي،16/الآية،القصصسورةوفي،86/الآية

التحريم،سورةوفي،5/الآية،الممتحنةسورةوفي،15/الآيةالحشر،سورةوفي،7/الآية

سورةوفي،8و/الآية،الأعرافسورةفي()افتحوبلفظ،28/الآية،نوحسورةوفي،8/الآية

،الأعرافسورةوفي،250/الآية،البقرةسورةفي)أفرغ(وبلفظ،118/الآيةالشعراء،

،35/الآية،عمرانآلسورةوفي،21،/الآية،البقرةسورةفي)تقبل(وبلفظ،261/الآية

وبلفظ،156/الآية،الأعرافسورةفي)اكتب(وبلفظ،40/الآية،إبراهيمسورةوفي

في)كفر(وبلفظ،83/الآية،المائدةسورةوفي،53/الآية،عمرانآلسورةفي)فاكتبنا(

وفي،61و،811/الآيتانالشعراء،سورةفي()نجنيوبلفظ،\و3/الآية،عمرانآلسورة

في)أنزل(بلفظوورد،مرتين،11/الآية،التحريمسورةوفي،21/الآية،القصصسورة

)انصرنا(وبلفظ،2و/الآية،المؤمنونسورةفي)أنزلني(وبلفظ،141/الآية،المائدةسورة

في()انصرنيوبلفظ،741/الآية،عمرانآلسورةوفي،052،682/الآيتان،البقرةسورةفي

القمر،سورةفي)فانتصر(وبلفظ،03/الآية،العنكبوتسورةوفي،3و/الآية،المؤمنونسورة

وفي،63/الآيةالحجر،سورةوفي،41/الآية،لأعرافاسورةفي()أنظرنيوبلفظ،51/الآية

سورةفي)قنا(وبلفظ،193/الآية،الأعرافسورةفي)توفنا(وبلفظ،7و/الآية،عسورة

غافر،سورةفي()قهموبلفظ،\و61،1/الآيتان،عمرانآلسورةوفي،201/الآية،البقرة

،عمرانآلسورةفي()هبوبلفظ،6/الآية،الفاتحةسورةفي)اهدنا(وبلفظ،7،9/الآيتان

الشعراء،سورةوفي،47/الآية،الفرقانسورةوفي،5/الآية،مريمسورةوفي،8،83/الآيتان

.53/الآية،صسورةوفي،551/الآية،الصافاتسورةوفي،38/الآية
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)خروج:هوأو(لإباحة)امعنىعنلأمر(ا)بلفظالتجوز:هوأي(الإباحة)الثالثالغرض

.()الإباحةمعنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر

الإباحةالمرادبلالوجوبالكريمالقرآنفيالواردلأمرافعلمنيرادلاأن:هيوالإداحة

نذكرها،اللفظبنفسمضهاكثيرعد؟تكززأيضأ،كثيرةأمثلةالعزيزالكتابفيوله،الحرجوعدم

يأتي:كما

ومجازهالوجوبظاهرهلم222البقرة/أ(فألهؤدنئظفر!!قاذا:تعالىقوله-2-أ

مدتهانتهاءبعدوأجازهالمحيضفيالنساءباعتزالأمرإنماالشريفالشرعلأن،الإباحة

تعالى:قولهومثله،امرأتهمعالجماعأرادلمنأباحه!انماإيجابأيوجبهولمبالماء،والتطفر

بعدالإباحةبهالمراد)فأتوا(فالفعل،1223/البقرةأ(يثئتمآلهقحرثكثمقآتوألكئمحرث!لنت!آؤكئم

وكررهناعادمنهواغتسالهاحيضهاانقطاعبعديكونالمرأةإتيانأنالسابقةالآيةفيقدمأن

.(1)الزرعأوالحرثمكانوهوالمخصصالمحلفيالإتيانفيبالكيفيةالإباحة

ولاشمئئمااحيثرغدمتهاؤآئحتةؤزؤخكآنتآلئكنثآذئموففتا!:تعالىقوله-3-4-5

،والوجوبالأمرظاهره)كلا(:فالفعل،513/البقرةأ!!ألطايينينقميهوتاةرح!ث!لآ؟قدفتفرتا

،(2)هيفحجرلاواسعأيعنيرغدأ،أكلآمنهايأكلاأنلهماأباح-تعالى-لأته،الإباحةومعناه

نأفهوالآخرالدليلوأقاالأؤل،الدليلهوفهذا،واحدةشجرةعليهماوخطزشاءا،حيث

تباحعندمارغيدأيكونإتمالأتهرغيدأالعيشيكونفلاالوجوبعلىمعناهحملإذاالفعل

قولهفي)كلا(الأمرفعلوكذلك)اسكن(الأمرفعليحملالمعنىهذاوعلى،الكيفيةلهما

.11و/فاعرلأا1(لطلإينآمنقتكوتالصحرةآ؟هترتقرتاؤلاام!ئثيخثيمق!قكل:لىتعا

آلفخيىيمنآلأسئؤدآئخيظيمنلأئقىآآنخي!تزيتتينحفؤآيثرلبىأءطؤأ!:لىتعاقوله-،-6

لوجوبوامرلأاهرهماظا(شربواوا)كلوانلفعلافا،7811/لبقرةا1(لفليآإلىأليياتمئقآيمؤأ

فقد،الإسلامصدرفيقبلهلحكمناسخأجاءالآيةفيالحكمهذالأن،الإباحةومعناهما

(1)

(2)

.بتعرفالمعنىهذا47ص،الجلالينوتفمير،و93،4،و3/19،2القرآنلأحكامالجامعينظر:

.وص،الجلالينتفسير:ينظر
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إلىوالجما4والشزل!الأكلتهمأبيخئئمالعشاء)1(بعدمحرمأوالجماعوالشربالأكلكان

فالصائم،الإباحةمعنىعلىهو!انماواجبأليسالآيةفيوالشربفالأكل،المعلومالوقت

ائتمارأالاستحبابوجهعلىهووإنماالعشاء،بعدويشربيأكلبأنقاطعأإلزامأملزمأليس

.(2)-نيغ-النبيبسنة

وآبمروأغقتكتمنك!ضأيهآ!قكوأ:تعالىقولهوأولها)كلوا(بلفظ-31إلى8منالأمثلة

لماالتحليلأو،الإباحةبهوالمرادالوجوبظاهره)كلوا(فالفعل،14/المائدةأ(غتهآدتوآسحم

العيد،طريقةالإنسانيعلمهاالتيوالطير")3(والسباعالكلابمن"الكواسببوساطةصيد

.(4)"منهتأكلولاالصيدوتمسك،زجرتإذاوتنزجزاسترسلتإذاتسترسلأن"وعلامتها

)كلوا(.بالفعلالمرادهووهذا،أكلهيباحالجوارحهذهبواسطةفالصيد

/ملأنعاا1(!يمؤيخينلاتنهإربهنتمغتهآدئوم!سأبهرمخا!قكلوأ:لىتعاقولهلكوكذ-9

ومعناهوالأمرالوجوبظاهرهفالفعل.(5)"(اسمهعلىذبح)أيعليهاللهاسم"ذكر1118

بأنهيؤمنكانوإن،منهبالاكلالمسلميلزمومباححلالكلفليسوإلا،والإباحةالتحليل

علىاللهاسمذكرإلىعنايتهوإلفاتالمسلمتوجيه-أعلموالله-فالمراد،مباحأوحلال

اللهاسمذكروما،حرامفهوعليهاللهاسميذكرلممابأنمسلمكلوإشعار،ناحيةمنالمذبوح

نأمنوأبلغوأخصرأوجزوسابقاتهاالآيةبلفظالتعبيرأنويلاحظ،ومباححلالفأكلهعليه

عليه.اللهاسمذكرماأكللكمأحلأولكمأبيح:يقال

)كلوا(فالفعل،16و/الأنفالأ!يمئ!اخقتنيحخاغيضتثمقبهوأ!:تعالىقولهوكذلك-51

يمكنالحربجراءمنمسلمكلغنمهمالأن،والإباحةالتحليلومعناهوالوجوبالأمرظاهره

(1)

(2)

(3)

(4)

.38ص،الجلالينوتفسيربعدها،وما2/413القرآنلأحكامالجامع:ينظر

ومغني،4/023،303الأوطارجنيلفيتفصيلهينظرأنمنبأسولالشهرتهدليلإلىيحتاجلاالأمروهذا

بعدها.وما،1/545جالسنةوفقهبعدها،وما2/85للأعولالجامعوالتاج،1/435المحتاج

.141ص،الجلالينتفسير:ينظر

.141ص،الجلالينتفسيهرينظر:

.881ص،الجلالينتفسير:ينظر
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ا!جزئية،تفيد،الموصولة)ما(فيالمدغمة()من(مثت!اثم!:وقوله،يأكلهولابه!حتفظأن

لد!د!وإتماللإلزامليسهنافالأكل،الغنائممنمنهيؤكلالذيالجزءمنفكلوا:يعني

يظهر.فيما(؟)السابقةالأممعلىمحرمةكانتالغنائملأن،والإوواحة

الفعل158/البقرةأزغدمم(شئتميحئثاخث!فئحئوأ:تعالىقولهوكذلك-11-12

(ا!يظحنلأآلأزفيفيمخا!وأ:تعالىقولهوكذلك(2)الإباحةمعنىعلىمحمول)كلوا(

.(ر)الأنعامبعضنفسهعلىخزمفيمننزللأئها681/البقرةأ

)كلواالفعلينفإن131/الأعراف1(!وحلواؤآشربواؤلآت!ترفوآ:تعالىقولهومثه-13

التطواف)4(.عندوالتحليلالإباحةومعناهماالأمرظاهرهماواشربوا(

الأمرظاهره)اصطادوا(فالفعل،12/المائدةأفآض!طا؟وأ(!قإذاحلفنئم:تعالىقوله-41

والتعبيرتصطادوا")5(.أنعليكمجناحفلاحللتم!اذا:قيل"كأتا،الإباحةومعناه،والوجوب

عطياد.الالكمفيباححللتموإذا:يقالأنمنوأبلغوأخصرأوجزبه

)وأطعموا(فالفعل،لم36/الحج1ؤالمغز(آتقاخوآطعموأ!:تعالىقوله-!كا-51

هيي!تق!مافكوةلثئئريمتهعنلكتملهئن!لهإن:تعالىقولهومثله(،)الإباحةومعناهالوجوبظاهره

وأبلغ.وأوجزأخصروهولإباحةاومعناهالوجوبظاهره()كلوهفالفعل،14النساء/أ(قيلا

آدئة(نضمليمنوأتغوأآلأزفيفيتآشثيروأآلضحلؤةتفيمفتإذا!:تعالىتوله-1-81،

أظهروهوالعلماء)"(عندالإباحةعلىمحمولانو)ابتغوا()انتشروا(فالفعلان،511/الجمعةأ

.الندبمعنىمن

(1)

(2)

(5)

(6)

.8/50،15القرآنلأحكامالجامع:

.1/014القرآنلأحكامالجامع:

.2/207القرآنلأحكامالجامع:

.81،191و/،القرآنلأحكامالجامع:

.41صه،الجلالينوتفسير،6/44القرآنلأحكامالجامعومثله،1/295الكشاف:

.21/64القرآنلأحكامالجامع:

.81/081القرآنلأحكامالجامع:
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الأمر)خروجهو:أو،()الامتنانعن)الأمر(بلفظالتجوز:أي()الامتنانالرابعالغرض

.()الامتنانمعنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناةمن

التنبيهوهي،الإباحةعنيضميزتجعلهلطيفةنكتةفيهلكنالإباحةمنقريبهووالامتنان

الراحةالنفسفييبعثبماصنعهوجميلوكرمهومته!احسانه-تعالى-اللهفضلعلى

الكريمالربيسديهاالتيوالأفضالالأنعامهذهمجملعلىالشكرواستحبابوالاطمئنان

يأتي:كماندرجهاموضعآ،عشرستةالكريمالقرآنفيولهلهم،!اكرامأ،بهمرحمةعبادهإلى

ظاهره)كلوا(الفعل157/البقرةأ(ززقتبهتمكاطيتئضمن!وا:تعالىقولهفأولها:

ولاالطيباتمنرزقناكممماوتقذذوا"تتغموا:قالكأنه،والامتنانالإباحةومعناهالوجوب

عليهم.تضييقهوعدمإليهم!احسانهتعالىاللهفضلعظيمالمعنىهذامنفتحستدخروا")؟(،

ومت!ئابهأمتقاربأيكونيكادعليهاالتعليقلأنالمواضعبقيةحمليمكنالمعنىهذاوعلى

،60/الآيتان،البقرةسورةفي)كلوا(بلفظالمجازيالمعنىهذاوردفقد،بهللإطالةحاجةفلا

سورةفي،141،142/الآيتان،الأنعامسورةوفي،88/الآية،المائدةسورةوفي،172

وفي،54،18/الآيتان،طهسورةوفي!كاو/الآية،النحلسورةوفي،601/الآية،الأعراف

وفي،أو/الآيةالطور،سورةوفي،15/الآيةسبأ،سورةوفي،51/الآية،المؤمنونسورة

.43/الآية،المرسلاتسورةوفي،24/الآية،الحاقةسورةوفي،51/الآية،الملكسورة

)خروج:هوأو،()التكذيبعن)الأمر(بلفظالتجوز:أي()التكذيبالخامسالغرض

معنىإلىوالالزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر

.()النكذبب

تعالى:قولهفأولها:يأتيوكماتباعآندرجهامثالأعشرأحدالكريمالقرآنفيوله

ظاهرة)فأتوا(فالفعلوأ،3/عمرانآلأصندلهين(لمنكنضئمقآتلوقآبآلؤرقيفأتوأ!فل

يعقوبلأنالإبللحومأنفسناعلىنخزمإئماقالوا:لأتهماليهود،تكذيببهوالمرادالأمر

نأالآيةهذهفيعليهمورد-تعالى-اللهفكذبهم،التوراةفيتحريمهااللهوأنزلحرمها،

بعدجاءولهذا،بالتوراةيأتوافلم،(صئديينمتتنكنا!آقولنآقلآلتؤرئو!فألؤأمحمد:ياقل

.21ص،الجلالينتفسير:ينظر(1)
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/عمرانآلأ(!آلظانونهمقأؤثسكلكذبغلىمنماآئكزبآلئهغلآفتزقىفتين!:الآيةهذه

!تمت:تعالىقولهومثله.(؟)وأدلوأجملوأوجزوأبلغأقوىالطريقةبهذهوتكذيبهمولم4

الأمرفعلاسمفإن،لما50الأنعام/1(هداحرتمآلئةآنيتثقدوتصآلزينشتهد%كمهلتم

والردالقومتكذيبوالمراد،للشهادةبهموالإتيانالشهودبجمعالأمرظاهره(!هلتم

(2)(لاتلناآلذينىكذبوأآقوأة!ولاتنبغنفسها:الآيةفيبعدهجاءمابدليلزعموا،ماعلى

صدقين(انكنتئمتمؤت1آنفسحمعنفآدرءوأ!قل:تعالىقولهوكذلك،1150/الأنعام1

عدمإلىالداعينالمنافقينعلىردقبلهاوالتيالآيةمعنىمجملفإن،1168/عمرانآلا

تصحذوناآنترلدونبتثرثث!اإلأآنخصإن!قالوأ:تعالىقولهومثله،المجاهدينمعالخروج

لأمراظاهرة)فأتونا(:فالفعل،511إبراهيم/أ(ضيايزلمج!صتطنفآلهؤنا:ابآؤتايغب!عغاكأئ

ومعهمإلادعواما-جميعأعليهموسلامهتعالىاللهعملوات-الرسللأنالتكذيبومعناه

وأأخرىطلبواببينةجاءهمفكلماالرسلبدعوةالتقيديريدونلاهؤلاءلكن)و(المعجزات

تعالى:قولهومثله،الحقبالدينالناسإبلاغعنإيقافهمفيللرسلوضذأتكذيبآفيهاطعنوا

التكذيبوالمرادالأمر،ظاهره)فليأتنا(الفعللم5الأنبياء/1(أز!م!لآلأولون!غآلايز!قفيأئ!ا

الأولينالمرسلينلأن،منهمتعنتوهذا-!فه-نبوتهصدقعلىآيةاقترحواأوطلبوالأنهم

الأقوامأنوهيالأزمانمرعلىمتكررةالطريقةوهذه(4)أقوامهمتؤمنفلمبالمعجزاتجاؤوا

ثاتابنآإنكنترفأتوأ!:تعالىقولهوكذلك،بهأرسلواماصدقعلىدلالةوتريدالرسلتكذب

فقد(إنكغترصدلهين!:بدليلالتكذيب)فأتوا(بالفعلفالمراد،613/الدخانأ(!6صديين

لنافابعثصادقأكنتإنمحمد"يا:قالجهل،أبوقريشكفارمنالكلامهذاقائلإنقيل

قأتوأبيهنيكز!اله:تعالىقولهيحملذلكوعلى،(5)"الموتبعديكونعمالشألهآبائنامنرجلين

آتحعهمتهمآهدئهؤادتهآعندفنبكئبفأتوأقل!:وقوله،7511/تفالصاا1(!صبيينإدبهننم

(1)

(3)

(4)

(5)

.بتصرف4/341،531القرآنلأحكامالجامع:

المعنى.بهذا،21و/7القرآنلأحكامالجامع:

.347/والقرآنلأحكامالجامع:

.11/0،2،172القرآنلأحكامالجامع:

.61/441القرآنلأحكامالجامع:
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وبدليلتكذيبهمالمرادأنعلىالسياقدلفقد،14و/القصصأ(!صحلايب!مشضإن

خالصحةآدثهمجندآلأخرةألذارلئحمإنكانت!فل:تعالىقولهأيضآالنوعهذاومنقبلها،الآية

أمر)تمنوا(:فالفعلوأ،4/البقرةأ(!ضئوييئصنغإنأنمؤتقتضتوأألتاسىدونييق

(!ني!لأبعييمؤآدثر1يلإيهئمقذتتبماأبذأتتشتؤة!ؤلق:لىتعاقولهبدليللتكذيبابهدلمراوا
3وأهاآلذليئتةتها!قل:تعالىقولهفينفسهبالمعنىآخرموضعفيهذاوتكرر،أو5/البقرةا

لفعلفا،61/الجمعةأ(!صنلإيينبهنئم!آلمؤثقتمتؤألاس!آدؤدقمنيثرآترلمحآ*آتكئمزعختتمإن

غليمؤألتهلمجهضإقيؤلايتغتؤته*آتتماابماقذمت!:تعالىقولهبدليلالتكذيببهوالمرادأمر،)تمنوا(

أا!جمأدئودونييمنتذلمحو!تألدلينإن!:تعالىقولهأيضآومنه،لم7/الجمعةا(!بآلظييين

فالفعل،11و4/الأعراف1(!إنكنترصديتنتئحضقفت!تجيبوأقآذلمحوالتمآثالئحتم

إلهيدعوهماأنبزعمه،اللهغيريدعومنتكذيبيعني،التكذيببهوالمرادأمر،)فادعوهم(

.والدعوةالعبادةيستحق

الأمرخروج:هوأو)التعجيز(،عن)الأمر(بلفظالتجوز:أي)التعجيز(السادسالفرض

)التعجيز(.معنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي

يأتي:كماوسنعرضهامواضعستةالكريمالقرآنفيوله

/البقرةأفثلإء(يمنبعورؤغدتانألؤأغلنرئآيحخال!ئيفي!نتغؤإن!:تعالىتوله-1

عنعجزهمعلم-تعالى-اللهلأنالتعجيز،:بهوالمرادأمر،ظاهرة)فأتوا(فالفعل،123

.(1)كلذ

ألتهدولقئنآشصطعمصمونوآدعوأء!ثبسمورؤفآتوأقلآفزلهتقولونآتم!:لىتعاقوله-2-3

ومعناهأمر(ثلءبس!ورؤ!نمأثؤأ:قولهفي)فأتوا(فالفعل،813/أيونس(!صهمديينانكنغ

المرادكانفإن(آشتظغتصمق!وآدعوأ:قولهوأما،-السابقةالآيةفيمرماعلىالتعجيز)2(-

!انالأمر،بلفظجاءآخرتعجيزفهومثلهبسورةللإتيانوالاجتماعوالتعاونالتناصرالدعوةمن

القرآنإعجازلإبطالالقومبهسيأتيماعلىوالحكموالمشاهدةالحضوربالدعوةالمرادكان

أعلم.واللهتعجيز،كلاهماأنوالأظهر،حقيقيأمربابهعلىفهوزعمهمعلى

(1)

(2)

.1/232القرآنلأحكامالجامعينظر:

.3/242الإتقانينظر:

http://www.al-maktabeh.com
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ققذعوأ1ؤمفتريئييمثيوءسمؤ2رث!مبفأتوأقلآقترلهتفولوئ!آتم:تعالىقوله-4-5

يحملان(وادعوا)و(فأتوا)فالفعلان،311أهود/(!صنريينانكنترآدتعدودزيحنأشظئحتص

.و8/يونسسورةفيمرالذيالتعجيزمعنىعلى

بهيرادهنافالأمر،133الرحمن/ألان!فذوئإلأبئهبهز(!قآنفذوأ:تعالىقوله-6

.(1)فارسابنذكرهالتعجيز،

منالأمر)خروجهو:أو،()الندبعن)الأمر(بلفظالتجوز:أي()الندبالسابعالغرض

.()الندبمعنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناه

القرآنفيوله،الوجوبوليسالندبمنهوالمرادالأمربصيغةالفعليردأنهو:والندب

تباعآ:ندرجهامواضعسبعةالكريم

(!ترحمونلغقكتمؤآنمتوأتبماقآشتععوأانائقؤقرثؤإدا!:تعالىقوله-2-أ

الاستماعإلىالندبمعنىعلىمحمولانو)وأنصتوا()استمعوا(فالفعلان،4012/الأعرافا

العلماء.ذكركماالوجوبعلىوليس(2)والإنصات

مندوبالتهجدفإن،لم7والإسراء/أ(لكبوءتافقةفتهخذآلليؤمن!:تعالىقوله-3

العلماء)و(.عندمعروفهوماعلى،بواجبوليسإليه

،812/الحجأ(!آلفميرؤآطعموآائتإدسمثها!نكلوأ:تعالىتوله-،-4-5-6

الجمهور)4(.عندالندبمعناهأمر(متها!فكلوأ:الآيةفيتعالىقولهأنالقرطبينقلفقد

لآيةافيلأمرفا،2812/لبقرةاأ(لحتمتيطمنشهيدئنن!وآشتثتهدوأ:لىتعاقولهوكذلك

(1)

(2)

(3)

(4)

.3/242الإتقانينظر:

.3وه/15القرآنلأحكامالجامعينظر:

.01/309القرآنلأحكامالجامعينظر:

.21/44القرآنلأحكامالجامعيظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


676

العلماء)؟(عندالندبعلىمحمول

.(2)أضيأالندبعلىمحمول

الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل

لانتشارفا،511/لجمعةا1(لازضىآفي!ثيروأ!فآ:ومثله،

والرجاء(،)الالتماسعن)الأمر(بلفظالتجوز:أيوالرجاء()الالتماسالثامنالغرض

إلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر)خروج:هوأو

والرجاء(.)الالتماسمعنى

بينوقوعهلعدمالوجوبلاالالتماسمنهوالمرادالأمر،بصيغةالفعليردأنوهو

فيموضعأعشرستةوله،--!جلآئةالرببهيخاطبالذيالدعاءعنولتمييزه،متساوين

تباعأ:ندرجهاالكريمالقرآن

الأزعق(ئيبثكابائخيرقيزتثتتا!قآخ:تعالىقوله-6-5-4-3-2-أ

تناخآلوأ!قا:وقوله،816/البقرةأ!و!ماتنآئتئنزتكتتاآخقائوأ!:وقوله،116/البقرةأ

لتثةآئقرإن!مالنآيتنزتكقاغآلوأ!قا:وقوله،16و/البقرةأ(ثؤنهاماقائمتنرتف

لم،341/الأعرافأ(عذكعالذبمازتكتخاآخيخوسى!قالوأ:وقوله،170/البقرةأغلثنا(

.14و/الزخرفأ!كا(لمهتدونإتآعدكعهدبمارتليلناألت!احرأختآئهوقالوأ!:وقوله

قوملأنوالرجاءالالتماسبهوالمرادالأمرظاهرةالستةالمواضعفي(زتبثا!تأخ!فالفعل

وأنالأرضتنبتممالهميخرجبأنربهيدعوأنمنهالتمسواالذينهم--غقيهآلمتتلائمموسى

الأخيرينالموضعينفيعنهمالعذابكشفربهيدعووأن،البقرةشأنفيسألوهمالهميبين

.والالتماسالرجاءجهةعلىهو!انماالوجوبوجهعلىليسالمواضعكلفي)ادع(فالفعل

.311الحديد/أ(ثؤيمثميمنتقتش!آنظروتا:لىتعاقوله-7

فالفعل،لم4و/التوبةأ!وآلاولالف!تئذ1ئذنصلمحقولمفن!ومئهم:تعالىقولهومثله-8

بنيأخيالقيسبنالجدلقولحكايةلأنه،والالتماسالرجاءمعناهلكنأمرصيغف(!أثدن

(1)

(2)

.64ص،الجلالينتفشرومثله،83و/3القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.581ص،الصاحبي:ينظر

http://www.al-maktabeh.com
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.(1)تبوكغزوةفيالخروجمنإعفاءهمنهطالبآ-"!يه-الرسىلمخاطبأسهـلمة

مجرطاآقدكقآتبغنىيآيتثتئمقاآتيقير!نىجآءيئقذإتي!تآنتتى:تعالىقولهوكذلك-و

سيدناعنعمادرلأنهالالتماسمعناهلكنالأمرظاهره()اتبعني:الفعل143/امريمشيردا!(

.الأصنامعبادةوتركدينهإلىيدعوه،أبيهإلى-غقتهآلمئتلائم-إبراهيم

لفعلفا551/يوسفألجص!(حفينماإتيآلأزعيىخزآثزعنى1خعقيئلقا!:ومثله-51

منبهاتصفوما-غقيهآلمثثلأئم-يوسفعرفوالأنهم،لالتماسابهوالمرادأمرصيغته()اجعلني

إلىوالمشورةوالإرشادالنصحبمثابةمنهالطلبهذافكانوالصيانةوالحكمةلأمانةواالكياسة

.الالتماسغيرعلىالمعنىيحملفلا،الأرضخزائنعلىأمينأاستعماله

فخذلثئجاكعيراآبا-*هت!!1ثعنرلينتةتهاقالوأ!:تعالىقولهفي)خذ(الفعلومثله-11

والرجاء.الالتماسمعنىعلىمحمولهوإذ،8،1/أيوسف(5م!اتهأحدتا

!آزمجيقه:تعالىقولهفيفأرلي!ل()أرليسفه،الفعلانيخملالمعنىهذاوعلى-21-31

آخاتامقنآقآزممل!:وقوله،112أيوسف/(!ته*وتخفظونوإتاويفعمتتزتغغدامعنا

لم.36أيوسف/(ن!تل

إتاكقآذلهؤتابآآشتغعرقالؤاتةتاتا!:تعالىقولهفي)استغفز(الفعلومثله-14

والرجاء.لالتماسواالطلبومعناهأمر(!آشتغعقفالفعلوا،7/أيوسف(!خطئن

آذمموأنحزنؤجهتصآلأيىفيآلدينوقال!:تعالىقولهفي)ادعوا(الفعلومثله-51

الرجاءمعنىعلىمحمولفالفعل،لم4وأغافر/(يآئقذابقنيؤماعتاتحقفزتبهئم

.والالتماس

آتجتةآيخبآلايىآ!حنبؤتادى+!:تعالىقولهفيأفيضوا(،ادعوا)الفعلانومثله-61

مرأ(أفيضوا)و(دعواا)نلفعلافا،051/افلأعراأ(دثه1رزقحميمضاإؤآئماينلخناأيخف!وأاق

ورجاء.التماسومعناهما

.651ص،الجلالينتفسيرومثله،8/581القرآنلأحكامالجامعينظر:(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وأوالإرشاد(،)النصحعن)الأمر(بلفظالتجوز:أيوالإرشاد()النصحالتاسعالغرض

إلىوالالزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر)خروجهو:

والإرشاد(.)النصحمعنى

أربعةالكريمالقرآنفيولهوالإرشاد،النصحمنهوالمرادالأمربصيغةالفعليردأنوهو

يأتي:كماندرجهاموضعأ؟عشر

ألرخمقزئبهئمؤإنف!نتصبهبإئخاتقؤرقئلمنهرونملهئمقالآؤتقذ!:تعالىقوله-2-أ

بهماوالمرادلأمراصيغتهماوأطيعوا()اتبعونيفالفعلان،أو5/أطه(!آقرىؤآطيعؤأقآلضعرنى

بعدها:التيالآيةفيواضحهوكما--غقيهآلمتتلآئمهارونعصواأنهمبدليلوالإرشاد،النصح

.أو1/طهأ(!قئإتيتافو!قىحتئعبهمينغليهت!ت!ثنلوأقا!!

آئبعوأيقؤيصقاليتعئرجلآقدي!هآقصامقوخآء!:تعالىقولهوكذلك-3-4

لفعلفا،02،121/يسا(!!ضلاونومممأخرايتتثتكؤلأمنآتبعؤا!آتمرش!لين

والإرشاد.النصحبهالمرادلكنأمرصيغةصيغتهالموضعينفي)اتبعوا(

فالفعل،125أيس/(!قآشمعودنبرنبهتمءاشفإلهث!:تعالىقوله-5

الفعلينمجرىنفسعلىوالإرشادالنصحبهالمرادلكنأمر،صيغةعيغته)فاسمعون(

سلطانآ.عليهميملكلاالطلبصاحبولأن،السابقين

يقؤيصاتبثودؤآقد!ئمكصءاسنىلآلزوقا!:تعالىقولهفي(اتبعوني)الفعلومثله-6

والإرشاد.النصح:بهالمرادلكنأمرفعلأيضأفهو،813أغافر/(!2آلرشصاشتبيل

أتئئ!م!آتأ:تعالىقولهفي)فأرسلودز(الفعلأيضأالمعنىهذاعلىويحمل-7

بعدتذكزالسجنمنوخرجالصلبمننجاالذيإنإذ،لم45أيوسف/(!قآزسيلونييةويللي

صيغتهكانتوان()فأرسلونفالفعلالملكرؤياتأويليستطيعمنإلىيرشدهمأنوأرادمذ؟

والإرشاد.النصح:بهالمرادأنلاإلأمرا

،282/البقرةآيةفي)الأمر(أفعالصيخمنوردمابهاونعني-12إلى8منالأفعال

جاءتفالأفعالوأشهدوا(،فليملل،وليملل،فليكتب،)فاكتبوه:قولهمثلمنبالمداينةالخاصة
http://www.al-maktabeh.com
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(1)الندبعلىبعضهموخققها،الأقوالأظهرفيوالإرشادالنصحبهاوالمرادالأمر!!تي

يبدو.فيماأظهروالأول

النور/أ!ختراييهتملختتتمان!قكايبرممتم:تعالىقولهفي()فكاتبوهمالفعلومئله-31

.الوجوبوليسوالإرشادالنصح()كاتبوهمالأمرصيغةمنالمرادإذ(2)الأقوالبعضعلىا33

لم،76أيوسف/(ضتقزقؤيحقآئو7!ؤآذخثوأ:تعالىقولهفي)اخلوا(الفعلوذلك-41

علىيخشىكان-غقيهآلمثتلأئم-يعقوبلأنالأمر،لاوالإرشاد،النصح)وادخلوا(بالمرادفإن

الحسد)ر(.أولاده

هو:أووالوعيد،التهديدعنالأمربلفظالتجوز:أيوالوعيد()التهديدالعاشرالنرض

معنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر)خروج

والوعيد(.)التهديد

تسعةالكريمالقرآنفيولهوالوعيدالتهديدمنهوالمرادالأمر،بصيغةالفعليردأنوهو

يأتي:كماندرجهاموضعأوثلاثون

،أو1/الأنعام1(تقغبونخؤضهخني!ذزممتم:تعالىقولهفي()ذرهمالفعل-و-2-أ

الموضعين.في311،،211/الأنعام1(تفتزوئوما!تذزممتم:تعالىوقوله

كاملإقمكاتتخئمقئآغملؤأتنؤ2!فل:تعالىقولهفي)اعملوا(الفعل-4-5

في)انتظروا(الفعلوكذلك،5311/الأنعامأ(آلذارعقتة!لتيهوتقنتغلموئفؤ!تق

المواضعفي)ذرهم(:فالأفعال،لما58/الأنعام1(!منئطرونأتطروأ،تا!فتن:تعالىقوله

التهديدبهاالمرادلكنالأمر؟بصيغةجاءتكلهاوانتظروا()اعملوا،الفعلانوكذلكالثلاثة

معنىفيأبلغوهوعليها،المشتملةالآياتسياقضمنالأمشلةمنواضحهوكماوالوعيد

وأفخم.وأوقعوالتهديدالوعيد

(1)

(2)

(3)

ذلك.تفصيلففيهبعدهاوما،73،/3القرآنلأحكامالجامعينظر:

.21/245القرآنلأحكامالجامع:ينظر

باختصار.بعدهاوما9/226القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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وأولهاأيضأوالتهديد()الوعيدمعنىعلى-جميعها-محمولة-81-6منالأفعال

20،0211/يونس،،1/الأعراف1(آئمنتطقلئيمنمعئحمإيئ!قآشطزآ:تعالىقوله

ؤشزخبمئمآنئىكئم!قأتجعوأ:وقوله،11و5/الأعراف1!ونطرولزقلآشتميمذونيشركأءكئمأآ!قلي:و

وقوله:،الموضعينفي171/يونسأ(!إذؤلاننطرونيآقضسألقغقتكؤغضةآتئىبهئملايكنثر

آئالمحصثقثةدار!خنيتختعوأ!ققال:وقوله،515أهود/(!لائنطرونيثوجميعافكيدوني!

عيلإيئت!تممكاغليآغملوأولعؤو!:وقوله،561أهود/(!مكذوبغئروشكذئثد

(!رييمبمث!عمإنئوآرتمبؤأهوبهذلهبؤمررتحنريوغذالبيأيهمنتغتموئفؤ!مل

إيئمكاتن!ئمآغملؤاغكتمؤميرقل!:ومثلهوارتقبوا،،اعلموا:الموضعينفي،أو3أهود/

آغملوألايؤيونيتذيئؤتل!:تعالىقولهوكذلك،لم3والزمر/ا(!تغلموئفسمؤفلمخعل

الموضعين:في121،1122أهود/منتطرون!(إتاؤآشطرؤأ!عيلونإتامكاتييهثمغنى

،130إبراهيم/أ(!را!لآإلىمصير!تمقإنتمتغوأ!قل:وقولهوانتظروا،اعملوا،

تكررفقدلم34/الروم،55/الضحلأ(!تفلمونفؤ!تفقتضتغوأاتيتهوةبمآييكفروأ!:وقوله

إلىالعلمأهلمنفريقوذهب،واضحهوكمااللفظبنفسالسورتينفياليكفروا(الفعل

بهاالمراداليكفروا(فيالأمرصيغةفإنذلكعلىءانبو(1)رمألالاماليكفروا(فياللامأن

ومثله:التهديد،ومعناهأمرصيغته)فتمتعوا(الفعلوكذلكالوجوبوليسوالوعيد،التهديد

81لزمر/ا1(!لارآب!آمقاتلئقليلأبكقركتمغقل!

ؤاخيمتبفخؤتكيحتهمآشتطضتاشتقززقنن!:تعالىقولهفي-22-؟ومنالأفعال

إلأغرلهؤا!(آلصتطنتعدالم!تيؤقاؤآلأؤنوآلأضؤليفيوشتاكهصؤزجيفتحتطثغقيهم

بهاوالمرادالأمربصيغةجاءتوعد(،،وشارك،وأجلب)استفزز،:فالأفعال164الإسراء/أ

به.يغتزومنللشيطانوالوعيد()التهديد

ص!!:تعالىقولهفيذروا(-)ذرهمبصيغةوردت2،-23منالأفعال
)ذرهم(بالفعلالمرادفإن،13الحجر/ا!كا(تغقونلحتؤلهتألأقلؤيتال!ؤتصتتعوأتآ!لؤا

(!يهبحقضرقالضفي!قذقفى:تعالىقولهومثله،الوجوبوليسوالوعيد،التهديد

الموضعين.في،10/511،14/33القرآنلأحكامالجامعينظر:(1)
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(1)(!يوعلأونألذىتؤممينقوأحقؤتفعبوأتحوضحوأ!!تي:وقوله،154/المؤمنونا

يضحعقون!فيهآلدىتؤمهميئقوأحتنقذزكتم!:وقوله،142/المعارج،38/لزخرفاأ

س!خرؤنآشئيوجفيئمعدوتألديناتهاقآدتموةألحمئتىالأقأة!ؤبتؤ:وقوله،145الطور/أ

للمخاطبين.وليسللملحدينفالوعيد0811/الأعراف1(!تغملونمماكألهؤأ

أمهل(-ضقل-ذرني-كلوا-تمتعوا-)اعملوابصيغةوردت3،-82منلأفعالا

ثمود!قفى:وقوله،140أفصلت/بجيز!هو)2(بمالغملوناتنمامالثهمئتتم!آقلؤا:تعالىقولهفي

(!مخزمرنإل!قييلأؤتتثغوأ،!وأ:وقوله،لم43/الذارياتأ(!جزحتئتتتعوأقئمييلإذ

ؤدرني!:وقوله،لم44/لقلماأ(آلحذيمثغذايكدبؤضن!تذزني:وقوله،614/المرسلاتأ

و)مهلهم(،)ذرني(،الموضعينفي111المزمل/أؤمقفؤقيلأ!آفغخوأؤل!وآتكدبين

زؤئدأ!آضهفيئيأئبهفريخهقفلي!:وقوله،111ثر/لمدا1(ياوحيهخقفتومق!!:ومثله

وأضهل.قفل:الموضعينفي711/الطارقا

منالنوعبهذايلحقانوهماآمنوا()استهزئوا،بمميغةوردا3و-38منالفعلان

(!غذروئقامخيرجألتةاتتأشتهزوأ!قلي:تعالىقولهفيوهماالمجازيالغرض

الآية،سياقمنواضحهوكماالوجوبوليسوالوعيدالتهديدالمرادإذ،164التوبة/أ

تهديدبذلكالمرادفإن،1107الإسراء/1آؤلالهؤمنوآ(بهةاموأ!قل:تعالىقولهوكذلك

ووعيد.(و)مهل

)خروج:هوأو،()التسويةعن)الأمر(بلفظالتجوز:أي()التسويةعشرالحاديالغرض

.()التسويةمعنىإلىوالالزاملاستعلاءاوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناةمنالأمر

وأوقعأبلغوهو،ضدهمعالتسويةمنهوالمرادالأمر،صيغمنبصيغةالفعليردأنوهو

:مثالانالكريمالقرآنفيولهالمراد،المعنىإيصالفي

المرادفإن،139أص/بقئرجتتا+!(آؤآش!كقآضننقذاغظآؤتا!:تعالىقوله:لأولا

(1)

(2)

(3)

.61/121القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.51/366القرآنلأحكامالجامعينظر:

.583ص،الجلالينتفسيرومثله،01/340القرآنلأحكامالجامعينظر:
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الربافي،العطاءسعةعلىوأدلأبلغالتعبيروهذابينهما،الجمعيمكنلالأنهالأمر)1(،لاالتسوية

الأمر،لاالتسويةالمرادفإن،لما6الطور/أ(آؤلالضحيرواأ!قؤقاقآضرؤا!:تعالىقوله:والثاني

النار.أهلتعنيففيأبلغوهو

)خروجهو:أو،()الإذلالعن)الأمر(بلفظالتجوز:أي()الإذلالعشرالثانيالغرض

.()الاذلالمعنىإلىوالإلزاملاستعلاءاوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر

الكريمالقرآنفيولهالمخاطبإذلالمنهوالمرادالأمربصيغةالفعليردأنوهو

سورةفيوالثاني،516/البقرةأ(خيثينيردةلهئمكونوأ!قفقتا:تعالىقولهلأولا:موضعان

منهوالمرادالأمربصيغةفيهما)كونوا(الفعلوردإذ،اللفظبنفس،أكا!/الآية،الأعراف

عنه.اللهنهىغقاتوقفهموعدملاعتدائهمللمخاطبينوالاحتقارالإذلال

)خروج:هوأو)الاحتقار(،عن)الأمر(بلفظالتجوز:أي)الاحتقار(عئرالثالثالغرض

)الاحتقار(.معنىلىإلإلزاموالاستعلاءاوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنلأمرا

مواضعأربعةالكريمالقرآنفيولهالاحتقار،منهوالمرادالأمربصيغةالفعليردأنوهو

يأتي:كماندرجها

،6111/الأعراف1(شا!لآآغبس!حرؤأآلقؤأققئآآتقؤآتال!:تعالىقولهأولها

احتقارهووإنما،عليهملموسىسلطانلالأنه،الحقيقةعلىأمرآليس)ألقوا(فالفعل

العزيزالكتابمنأخرىمواضعثلاثةفيالفعلهذاتكرروقدالسحر،منسيلقونلما

لثرفولهمى!قال:تعالىقالالاحتقار،علىفيهامحمولفالأمرالقصةونفساللفظبنفس

وعصعئفتمفئمخاتإدانقوأأتللمتا!:قولهو،314/لشعراءا،08/يونسأ(قفقولتآنترقآآثقوأ

.661أطه/(!تتعىآنهآسمخيىهئممنإتيهئختل

والتهكم،السخريةعن)الأمر(بلفظالتجوز:أي(والتهكم)السخريةعثرالرابعالفرض

إلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر)خروج:هوأو

.(والتهكم)السخريةمعنى

.3/243الإتقانينظر:(1)
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مواضع:أربعةالكريمالقرآنفيوله

فالفعل،163الأنبياء/1و!!تطقوئ!الؤألمن!!ثلوهثم:تعالىقوله:فالأول

لأنهماعتقادهمفسادعلىوالتنبيهمنهمالسخريةالمرادلكنالأمربصيغةجاء)فاسألوهم(

غيرها.عنتدفعأوتحميفكيفأذئنفسهاعنتدفعولاتنفعولاتضرلاأصنامآيعبدون

150أغانر/ضحنلي(فىإلأائنحعينلندعؤأومافآدلمحوأ!قالوأ:تعالىقوله:والثاني

لهم.يستجابلاأتهملمعرفتهمفادعوا،-وتهكمأسخرية-لهمقالواجهنمخزنةأنالمراد

الأمرفإن،لما3الحديد/افأنمخ!وأنو3ر(ؤرآبمتم!يلآزجعوأ:تعالىقولهفي:والرابعالشالث

.(1)مهبوالتهكممنهموالسخريةالاستهزاءبهالمرادو)فالتمسوا()ارجعوا(:الفعلينفي

)خروجهو:أو،()الإكرامعن)الأمر(بلفظالتجوز:أي()الاكرامعثرالخاصالغرض

.(لإكرام)امعنىإلىوالالزامالاسنعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر

الكريمالقرآنفيولهبه،المخاطبينتكريممنهوالمرادالأمربصيغةالفعليردأنوهو

منه:اشتقوما)الخلو(بصيغةجاءتمواضعثمانية

،14و/الأعراف1(تخرنوئاشضؤلأغيئكرلآخؤثآتجتة!إخلوأ:تعالىقولهفأولها:

بماكئئرآتححةآذخلوأغلكمسمئضتقولوئطئبينآئحليهكةتؤقمهمآللإيئ!:تعالىقوله:والثاني

إكراممنهوالمرادلأمرابصيغةجاءالموضعينفي)ادخلوا(فالفعل،213/النحلأ(!لغملون

المواضع،بقيةتحملالمعنىهذاوعلى)ادخلوا(.بلفظسوقهمأوزجرهموليسالمخاطبين

وبلفظ،،5/الآية،الزخرفسورةوفي،99/الآية،يوسفسورةفي)ادخلوا(بلفظوردفقد

سورةفي)أدخلني(وبلفظ،34/الآية،قسورةوفي46/الآيةالحجر،سورةفي)ادخلوها(

.03/لآيةاالفجر،

)خروجهو:أو،()الإهانةعن)الأمر(بلفظالتجوز:أي()الإهانةعثرالسادسالغرض

.()الإهانةمعنىإلىوالالزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر

.،!كاص،الجلالينتفسير:ينظر(1)
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،مقتضاةمباشرةوليسبالأمرالمخاطبينإهانةمنهوالمرادلأمرابصيغةالفعليردأنوهو

ندرجها،منهاشتقوما)ذق(بصيغةكلهاجاءتموضعأوعشرونثمانيةالكريمالقرآنفيوله

يأتي:كما

(ذق)لفعلفا،41و/نلدخاا1(!آتعزيزآئحريمإتفآنتقذ!:لىتعاقولهفمنها

والإذلالالإهانةأريد!انماالعذابذوقمباشرةالمخاطبمنالمرادوليسالأمر،بصيغةجاء

.(؟)المهانالذليلأنت:لهقيلكأنه،التنقيصأووالاستهزاءله

سورةفي)ذوقوا(بلفظالمعنىهذاوردفقد،المواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلى

،الأعرافسورةوفي،30/الآية،الأنعامسورةوفي،106،181/الآيتان،عمرانآل

سورةوفي،35/الآية،التوبةسورةوفي،35،50/الآيتان،الأنفالسورةوفي،39/الآية

سورةوفي،55/الآية،العنكبوتسورةوفي،22/الآية،الحجسورةوفي،52/الآية،يونس

سورةوفي،73/الآيةفاطر،سورةوفي،24/الآية،سبأسورةوفي،41،02/الآيتان،السجدة

سورةوفي،41/الآية،الذارياتسورةوفي،43/الآية،الأحقافسورةوفي،42/الآيةالزمر،

بلفظ،41/الآية،الأنفالسورةوفي،03/الآيةالنبأ،سورةوفي،3،84و،73/الآياتالقمر،

النحل،سورةفي)ادخلوا(وبلفظ،51/الآية،التحريمسورةفي)ادخلا(بلفظوورد.()ذوقوه

.38/الآية،الأعرافسورةوفي،،6/الآيةغانر،سورةوفي،92/الآية

)خروجهو:أو)الاعتبار(،عن)الأمر(بلفظالتجوز:أي)الاعتبار(عشرالسابعالفرض

)الاعتبار(.معنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناةمنالأمر

القرآنفيوله،الوجوبوليسوالعظةالعبرةمنهوالمرادالأمربصيغةالفعليردأنوهو

يأتي:كماندرجها،منهاشتقوما)انظر(بصيغةكلهاجاءتموضعأعشرستةالكريم

(!آئمخيريمينغقتةئأكفت!زظنآقشظرآؤآضظرناغليهم!:لىتعاقوله:ؤئهافأ

نإإذالنظر،وجوبلاالاعتبارمنهوالمرادالأمربصيغةجاء)انظر(فالفعل،184/الأعراف1

طلبمنالكريمالقرآنلناينقلهخبرأوأصبحواآئارهمواندرستبهمحلقدالمجرمينعقاب

السابقة.الأمممنخالفلمنحصلبماالاتعاظأوالاعتبارأوالعبرةبالنظرالأمر

.3/242والإتقان،151/!كاالقرآنلأحكامالجامعيظر:(1)
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سورةفي)انظر(بلفظالمعنىهذاوردفقد،المواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلى

،84/الآيتان،الأعرافسورةوفي!كا5/الآية،الأنعامسورةوفي،مرتين،25و/الآية،البقرة

النمل،سورةوفي،2،/الآيةالإسراء،سورةوفي،،3،3و/الآيتان،يونسسورةوفي،031

سورةوفي،50/الآية،الرومسورةوفي،40/الآية،القصصسورةوفي،14،15/الآيتان

.25/الآية،الزخرفسورةوفي،73/الآية،الصافات

،11/الآيتان،الأنعامسورةوفي،31،/الآية،عمرانآلسورةفي)انظروا(بلفظوورد

النمل،سورةوفي،36/الآية،النحلسورةوفي،86/الآية،الأعرافسورةوفيوو،

.42/الآية،الرومسورةوفي،20/الآية،العنكبوتسورةوفي،6و/الآية

)خروفي:هوأو،()التعجبعن)الأمر(بلفظالتجوز:أي()التعجبعشرالثامنالغرض

.(التعجب)معنىإلىلإلزامواالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنلأمرا

وأشأنهالمذكورمنالعجبأوالتعجبمنهوالمرادالأمربصيغةالفعليردأنوهو

علتقتزوقآنظزكئف!:تعالىقوله:أولها،مواضعخمسةالكريمالقرآنفيوله،فيهالمعقول

أمرمن(1)التعجببهالمراد)انظر(فالفعل،015النساء/أ(!يحبيناإثمابهيمقئاتكز!بآلئه

الآيةآخربدليلحقيقةالنظرمجردبطلبالأمروليس،الكذباللهعلىيفترونالذينهؤلاء

،المائدةسورةفي)انظر(الفعليحملالمعنىهذاوعلىبهءإثضايحميئا!(،!يهى

،48/الآيةالإسراء،سورةوفي،24،46،65/الآيات،الأنعامسورةوفي،مرتين،،5/الآية

.9/الآية،الفرقانوفي

،151/الآية،يونسسورةفيأولهما،الكريمالقرآنمنموضعينفي)انظروا(بلفظومثله

.20/الآية،العنكبوتسورةفيوثانيهما

)خروج:هوأو)التذكير(،عن)الأمر(بلفظالتجوز:أي)التذكير(عشرالتاسعالغرض

)التذكير(.معنىإلىوالالزاملاستعلاءاوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنلأمرا

النحل/ألمحوقتتوبهء(مابمثليعاقئترفعايبىأ!وإق:تعالىقولههوواحدموضعوله

لأنبهء(مموقتتوما!بمثلي:بقولهقيدأتهبدليلالتذكير)فعاقبوا(بالفعلالمرادفإن،2611

المعنى.بهذا،24و/والإتقانومئله،5/248القرآنلأحكامالجامعينظر:(1)
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بسبعينمكانهلأمثلن:قالبه،ممثلأ-ةخك!ةتلاز-حمزةعمهرأىعندما-خير-اللهرسول

.(1)لوعوقبمابمثلويعاقبيصبر،أنعليهوأنيجوزلاذلك!أنتعلمهالآيةفنزلترجلآ،

)خروجهو:أو)المشورة(،عن)الأمر(بلفظالتجوز:أي()المشورةالعشرونالغرض

.(المشورة)معنىإلىلإلزاموالاستعلاءاوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنلأمرا

مواضع:أربعةالكريمالقرآنفيوله

،1111/الأعراف1(!!ق!ثيخآتخدإينننيوآزيي!لوآخاةآزجة!قالوأ:تعالىقولهفمنها

أمرلتدبيرالاقتراحأوالمشورةمنهماوالمرادالأمربصيغةوردا(وأرسل)أرجه،:فالفعلان

فيآخرموضعفيالمعنىهذاتكرروقد،زعمهمفي--غقيهآلمثتلائمموسىمعجزةبهيبطلون

فيفالمعنى،136الشعراء/أح!ثرين!(آئذإتننفيؤآتعثؤآخاةازجةقالوأ!:تعالىقوله

ومثله،(111:)الأعرافآيةفيالسابقالمعنىنفسعلىمحمول(وابعث)أرجه،الفعلين

فالفعل،0211/الصافاتأ(ترفقآنظرماذاآدتخكآفنايرآقيفيآزىإلهبتنتئ!:تعالىقوله

منينتظركان-آلهـئتلآئم-غليهإبراهيمسيدنالأنالمشورةمنهوالمرادالأمر،بصيغةجاء)انظر(

فهو،الصعبالامتحانلهذاوالتعرضالرؤيامنلهذكرماعلىالرد-غقيهآلمثتلآئم-إسماعيلابنه

ابفمنرأىإذاعينهلتقرأواللهلأمرصبرهليعلمشاوره"!انما:القرطبيقالذلك،فييستشيره

.(2)"اللهأمرفيطاعة

هو:أو)التحذير(،عن)الأمر(بلفظالتجوز:أي)التحذير(والعشرونالحاديالغرض

معنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر)خروج

.()التحذير

آذخئؤاآلثخلتآلهفاتختةقالتآلئغلي2واغليآتوآإذآ!حتئ:تعالىقولههوواحدمثالوله

أمر)ادخلوا(فالفعل،811/النملأ(!ؤالزلايتثعرونؤجنو؟هس!قتفنلا!طخبهتممشكخ!ئم

النملعلىالملكةأوالملكيكنلمالقائلأنأي(نملة)قالت:بدليلالتحذير،بهوالمراد

(1)

(2)

المعنى.لهذاتفصيلففيه10/201القرآنلأحكامالجامعينظر:

.51/031القرآنلأحكامالجامع
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منحذرأالكلامهذاقال!انمابالدخولفيأمرهمالنملعلىلىسلطانلاالقائلأنعليهلهجنبني

لذلك.المسببيشعرأنغيرمنالهلاكوهوعليهميقعأمر

هو:أو)التسفيه(،عن)الأمر(بلفظالتجوز:أي()التسفيهوالعشرونالثانيالغرض

معنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر)خروج

.()التسفيه

مواضع:ثلاثةالكريمالقرآنفيوله

تخوللؤلاعسكمآلمحزبلآيتلكوت!كثئفدونهيحنزعخترآلذيئآذلمحوأفلي!:لىتعاقوله:ولهافأ

منيتخذمنرأيتسفيهمنهوالمرادالأمربصيغةجاء)ادعوا(فالفعل،156الإسراء/1!!

حتى:يعني(تخوللاؤلاآلضحزعنكتم!قلآيضلكولتكثئف:قولهبدليلوتسخيفهيزعمهإلهأاللهدون

الفعليحملالمعنىهذاوعلى،عنكمتحويلهأوالضزدفعيملكونلافإتهمدعوتموهم!ان

دزؤضثقاللايخيحوت!آلتهونيينعتتمآلديمتآذلمحوأئلي!:تعالىقولهفي)ادعوا(الآخر

ومثله،212أسبأ/(نمهير!قينمخهملموؤمايثرفيمنفيهماقتموماآلاقضىنيؤلال!تفؤدضآف

.461/القصصأ(قئمشزخبم!قذعؤفوقتمقتتجي!وأآذلمحوأؤييل!:تعالىقولهفيالثالثالموضع

هو:أو)التهويل(،عن)الأمر(بلفظالتجوز:أي)التهويل(والعشرونالثالثالغرض

معنىالىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر)خروج

.()التهويل

فالفعل:،411/الفرقانأ(!ؤجذاؤآذمموأثبورا!س!يمثبوإآثؤتم!لأتذعوأ:تعالىقوله

سيصيبهمالذي(1)والويلالعذابأوالهلاكوهو-الثبورلأن،التهويلبهوالمرادأمر)ادعوا(

سينالماوصففيالتهويل)ادعوا(بفالمراد()واثبوراهواحدةمرةفيهيقالأنمنأكثر-هناك

تعالى.اللهإلىالدعوةعنوصدوهموحاربوهمالرسلكذبواممنوالكافرينالظالمين

)خروج:هوأو،()التسليمعن()الأمربلفظالتجوز:أي()التسليمالعشرونالرابعالغرض

.()التسلبممعنىإلىوالإلزاملاستعلاءاوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنلأمرا

اتينتمئناماجآةغكتؤيركلنلوأقا!:تعالىقوله:أولهما،الكريمالقرآنفيموضعانوله

.31/8،9القرآنلأحكامالجامعفيالمعنىتفسير:وينظر)ئبر(،مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر(1)
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آنرضتاليقمرتاخطتتاؤقآبرت!ااضاةإيآ!ألذياآتحيؤةهد؟تقصىإتتاقاص!آئتقآقآقص!قالرتاؤآل!ى

.27،3،1/طهأ(!حيزؤآثتئدتهليتسخيزؤآآينلخه

،المعجزاتمن--غقيهآلتثتلائمموسىبهجاءلماالتسليمبهوالمرادأمر،()اقضفالفعل

أظهرهاالتيالمعجزةمنرأوامارأواأنبعدفرعونمخاطبينالسحرةلقولحكايةوالآيتان

بماالاستهانة)اقف(بالفعلالمرادإن:يقالنربما-غقيهآلمثتلأئم-موسىنبيهيدعلىتعالىالله

وأتم،أظهرالتسليممعنىفإنالمعنىهذامنشيءفيهكان!انفهذابهم،فرعونسيفعله

هيوإنمابه،جاؤواالذيالسحرجنسمنليستحجتهأنرأوابعدمالموسىسلموافإنهم

ولهذا،لموسىفسلمواتعالىاللهمنأمرأنهاتيقنواذلكعرفوافلماالبشر،طاقةفوقشيء

هرونءاشتابرلتمخذاقالوأةرحثت!لآىمل!قا4:بالألبابيأخذالذيالعظيمالموقفهذاالقرآنأورد

.1،5أطه/(!وموسئ

(!نير!نفلآمنآدتهكمآةإنئئتبديقتؤترمافغل1يآتجظقال!:لىتعاقوله:نيهماثاو

أبوهمنهأرادهلماوالطاعةالتسليمبهالمرادلكنأمر،()افعلالفعلفإن،0211/الصافات9

معنىبيانأريدولكنأبيهإلىأمرةيصدرلاالابنأنعنفضلآ-والسلامالصلاةعليهما-

الآية.معنىمنواضحهوكماعليهوالصبربالوعدوالوفاءوالطاعةالتسليم

هو:أو،()التفويضعن)الأمر(بلفظالتجوز:أي)التفويضر(والعشرونالخامسالغرض

معنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر)خروج

)التفويضر(.

رق!أؤش!ديوتأصسؤأؤلؤاأؤلؤاقؤةقالؤامخق!:تعالىقولههوالعزيزالكتابفيواحدموضعوله

الملأالتفويفلأنبهوالمرادأمر،()انظريفالفعل،313/النملأ(!تامريمنماداإقكقآنبهرى

فقولهم:منها،الأوامريتلقونالذينهموانمابشيءيأمرونهالاالملكةحولهمالذين

ترينه.بماونقومإليكالأمرنفوضإننا:معناه:(!قآنالرى

)التوبيخعن)الأمر(بلفظالتجوز:أي(والتقريع)التوبيخوالعشرونالسادسالغرض

الاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذي(الحقيقيمعناهمنالأمر)خروجهو:أو،(والتقريع

.(والتوبيخ)التقريعمعنىإلىوالإلزام

ته"لافتهذوأآتخروجآزادو(!ؤثؤ:تعالىقولهأولهما:العزيز،الكتابفيموضعانوله
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،614/التوبةأ(!ئقيدمم!آحا!دوأؤييلقثتطهتمآشثاتهتمأدتة!يرةؤليهنغذير

لم.38/التوبةأ(!آثح!معقآفعدوأتتئؤآؤلآئقعو2بآ!إلكؤريميتو:تعالىتولهوالثاني

والتقريعالتوبيخ:-أعلموالله-بهوالمرادأمر،الموضعينفي)اقعدوا(فالفعل

يريدونلابأنهموأبانعنهاوكشفسرائرهمعلىاطلعقد-سبحانه-اللهلأنوالازدراء،

معهبالخروج-!ؤ-الكريمالرسولاستئذانهموأنالغزوةفي-!برر-اللهرسولمعالخروج

قلوبهم.فيماإخفاءأوتغطيةبهيريدونعذرمجرد

)التلهيفعن)الأمر(بلفظالتجوز:أيوالتحسر()التلهيفوالعشرونالسابعالغرض

الاستعلاءوجهعلىالفعلطلبهوالذيالحقيقيمعناهمنالأمر)خروجهو:أووالتحسر(،

والتحسر(.)التلهيفمعنىإلىوالإلزام

عصواخلؤأوإذاةامثاقالوأثقوكتم!وإذا:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيواحدمثالوله

لم.ا1و/نعمراآل1(لضدكلآالتىبدغييهمآدثةإنبغئظكغكولؤأفلآلتطينيللأتاآغثيهم

غيظكمعلىأبقوا:المعنىإذوالتحسر)؟(التلهيفمنهوالمرادأمر،)موتوا(:فالفعل

الحقدمنهؤلاءقلوبفيبماعليم-سبحانه-اللهلأن،يسركمماتروافلنالموتإلى

إلىنفوسهمفييغليوالحقدالغيظبقاءإرادةأنعنفضلأ،المسلمينعلىوالغضبوالكره

!انما،ظاهرهعلىأخذناهإذا(!موتوأ:لقولهمعنىفلا،تعالىاللهب!رادةيكونإنماالموت

واضح.هوكماالوجوبعلىوليسوالتحسرالتلهيفعلىحملإذاالمعنىيطرد

النهي:أسلوب:الطلبيالإنشاءأساليبمنالثانيالنوع

المجازية.أغراضا،صيغئهاصطلاحأ،تعريفه

)وهو:والإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكفطلب:النهياصطلاحأ:تعريفهأولأ:

بتمحمآقوثكمأول!أتالةامنوأآلدليئئأيفا!:تعالىكقوله(2)(التحريمفيحقيقة

(1)

(2)

.681ص،الصاحبي:ينظر

.243/3الإتقان
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لإسراء/ا1(ىإئاكؤتززقهتممخنإتنؤةي!صخآؤنذكئمؤلالقلوأ!:وقوله،12والنساء/1(يإلنطلي

113.

الأمئلةفيكما،الناهيةالا(بالمقرونالمضارع:هيواحدةعيغةللنهي:صيغتهثانيأ:

السابقة.

التحريمبهالايرادأخرىمعانفيمجازأالمميغةبهذهالنهيورد:المجازيةأغراضاثالثآ:

تباعأ.ندرجهاالكريمالقرآنفيوردتومتنوعةمجازيةمعانبهايرادوإئما،المغعأو

منالنهي)خروج:هوأو)الدعاء(،عن()النهيبصيغةالتجوز:أي)الدعاء(الأولالغرض

)الدعاء(.معنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكفطلبهوالذيالحقيقيمعناة

كثيرةأمثلةالكريمالقرآنفيوله،الأعلىإلىالأدنىمنصادرةالنهيصيغةتردأنوهو

محمقتههـمخااضراغثيخآتخيلؤلارتضاآخطأتاأؤئئ!يتآإنتؤاخذنآلارئتآ!اله:لىتعاقولهفمنها

لم.682/لبقرةاأ(ءبهتنآلاظاقةقاولاتحمفنازتتاقتيتأيحنآلذيئغلى

الدعاءبهاوالمرادالنهيبصيغةجاءتتحملنا(ولا،تحمللاتؤاخذنا،الافالأفعال

وعلىويرجونهذلكمنهيطلبونرتهمإلىالعبادمنصادرةلأئها،والوجوبالإلزاملا

بمعنىالمجازيالنهيوردفقد،الكريمالقرآنفيالواردةالمواضعبقيةتحملالمعنىهذا

وءايتا!رتنا:وقوله،18/عمرانآلأهدتتتا!هوابمقلوتتابغذلالرخرتنا!:تعالىقولهفيالدعاء

أثقؤمصخلآتخعقتاتيط!قالوأ:وقوله،لماو4/عمرانآلأ(آلقيخؤتؤمولاتخرتار!م!كوعدتناغكما

قلآتقنلوتقؤكأدو(آشغضعفونيآتقؤتمانأتمأبق!قاذ:وقوله،147/الأعرافأآلطايين!(

الموضعين:ني1150/الأعراف1(!آلظليينآلقؤرضعمخعقنىولآلأغدآ1بىق!ثضت

،14و/التوبة1(ولاتقمنئقيأثذنصلمحقولمقنومتهم!اله:وقوله،(تجعلنيولا،تشمتالا

تأخذلآيتتؤتمقاذ!:وقوله،185/أيونس(آ!همايىلفقؤيريضتةتخعفتالا!زئتا:وقوله

!!ك!ت!!أتيىيقتليلمحقيئؤلا!ببمائؤاخذقلآذقا!:وقولهاو4/طهأ(برآييئؤلابيخق

هذهفيوالمتبوعالتابعباعتبار(ترهقنيولا،تؤاخذنيالا:الموضعينفي1،3الكهف/أ

قولهأيضآومنه،والوجوبالالتزاملاوالرجاءالدعاءبمعنىمجازينهيفهوالحالة

،81ونبياء/لأاأآئؤيىثين!(خثروآش!صفزاتذقىقلازلتتادهـزتبمارإدوز!يىتآ!:لىتعا
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ؤلاتخننفي!:وقوله،194/المؤمنونأ(!آلتهلمينآئقؤرفتخثثنىفلأردت!:وقوله

رتتاتقولوتبغدهتممنجآء*و!وألذييئ:تعالىوقوله،18،الشعراء/ا!!يغثولنتؤتم

ولهترإتلئزثنآءانوألنذلينقدوبجاغلأثتمخعلؤلابآلايمقضتتقوتاآلذينىآغفزفآؤصلاخؤيحآ

أيضأومنه،15الممتحنة/1لقذيىغ!ؤا(!زقالاتخعفتافت!ة:وقولهلما5الحشر/أو!!جيم

زلثلؤحوقالم!اله:وقوله،124/أنوحلأضحنلأ!!وإآلظلينلزدولاآضهمقوأبميراوقذ!:تعالىقوله

دخلؤلتنؤيؤيذئليآغفززلهت!:وقوله،612/أنوح(!6دتاراآكعيزلهنيمنلأزفيآغليلاتذز

تعالى:قولهوأما،812/أنوحتتازا!(إلأأطيينؤلاتزليوآئمؤمن!تىؤلقئؤيينئؤيمتماتثف

فيفالنهي،671/الكهفأعذرا!(لدتيينتقغتقذتغدقاقلآتقحجتيئشئءمغنتتآل!كقاذإن!اله

موسىأنمعنىعلىهووإنمابالمنعوالإلزامالاستعلاءوجهعلىليس(!قلآتضحجنيئ:قوله

يفعلهشيءعنآخراستفهاممفصدرإنالمصاحبةاستمرارفي-يلحلاسوف--غقهآلهـثتلآئم

.(؟)(مصاحبتيتركفيبهتعذرمبلغآ)بلغتإنكوالمعنىالصالحالعبد

والإرشاد(،)النصحعن()النهيبصيغةالتجوز:أيوالإرشاد()النصحالثانيالغرض

الاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكفطلبهوالذيالحقيقيمعناهمنالنهيخروجهو:أو

والإرشاد(.)النصحمعنىإلىوالإلزام

أمثلة:أربعةالكريمالقرآنفيوله

لهغ!دلاتآبتب!:أبيهمع-آلتتتلأئمغليه-إبراهيمسيدنالقولحكاية:تعالىقوله:فأولها

حملهيمكنلاتعبد(الافالفعل،144أمريم/عصتا!(يلرخمتنآلشيطنجقإبئآلشيطن

النصحجهةعلىهووإنما،والإلزامالاستعلاءوجهعلىالعبادةعنالكفطلبمعنىعلى

لإرشاد.وا

/ئدةلمااأ(تمم!ويهتملكغئتذآنآشسآةتمئثدواعنلاقنوأاةلدليئآتآثها!ال!:لىتعاقوله:نيلثاوا

وأوالوجوبالإلزاملاوالنصحالإرشادبهاالمرادلكننهيصيغةتسألوا(الافالفعل،1511

.السياقإليهيرشدوكماالعلماء)2(بعضيرىكماالمنع

(1)

(2)

المعنى.بهذا11/22القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.3/244الإتقانينظر:
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سف/يو9(قمقققؤيقآئؤثوآذخلوأؤحرتا+يمنلاتذخلوألهتنئؤقاذ!:لىتعاقوله:لثلثاوا

،والوجوبالمنعلاوالنصحالإرشادبهالمرادلكنالنهيبصيغةجاءتدخلوا(الافالفعل،716

الحسد)؟(.أولادهعلىيخافكان-غيئهآلمتتلأئم-يعقوبلأن

/لقمان9(!فخورمختاليمجمثقيلاآدتةإنشرحاآلأرضيىفى!ؤلاتت!ى:تعالىقوله:بعلراوا

والتعليم.لإرشادواالنصحالمرادلكنابنهإلىأبمنالنهيبصيغةوارد(تمشالافالفعل،811

النهيخروجهو:أو،()التهويلعن()النهيبصيغةالتجوز:أي()التهويلالثالثالغرض

معنىإلىوالالزامالاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكفطلبهوالذيالحقيقيمعناهمن

)التهويل(.

ثبوإؤجداؤآذلمحوأثبوراألوتم!لأتذمموأ:تعالىقولههوواحدمثالالكريمالقرآنفيوله

والتخويف،التهويلمنهوالمرادنهيصيغةتدعوا(الافالفعل،114الفرقان/أ!يير!(

،ومراتمرالببل،(2)واحدةمرة)واثبوراه(:يقالأنمنوأكثرأبلغهواليوميصيبكمماإنأي

والتخويف.والتهديدوالزجرالتهويلمنيكونماأعظموهذا

النهيخروج:هوأو)التهديد(،عن()النهيبصيغةالتجوز:أي)التهديد(الرابعالغرض

معنىإلىوالالزامالاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكفطلبهوالذيالحقيقيمعناهمن

)التهديد(.

قلآثميمدولخلث!ركابمثمأدتموأ!قلي:تعالىقولهأولها:أمئلة،ثلاثةالكريمالقرآنفيوله

غقت!آئسكئملايكنثصؤشزخبمنمآتىكئم!قةتجعوأ:وقوله،11و5الأعراف/1(!نضطرودز

(!لآئطرولأثرجميعافيهدوني!:وقوله،1،1أيونس/(!ئنظرونيؤلااذاقضرأثقغتة

النهي،بصيغة!ارادة(تنظرونلا،تنظرونولا،يكنولا،تنظرون)فلا:فالأفعال55أ.أهود/

بهءآؤلالهؤموأ(ةامليا!قل:تعلىقولهومثله،الآياتسياقعليهيدلكماالتهديدمنهاوالمراد

العلماء)و(.ذكرهماعلىالتهديدتؤمنوا(الابالنهيالمرادفإن،لم071الإسراء/1

(1)

(2)

(3)

المعنى.بهذا9/226القرآنلأحكامالجامعينظر:

المعنى.بهذاو/13القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.538ص،الجلالينتفسيرومثله،01/340القرآنلأحكامالجامع:ينظر

http://www.al-maktabeh.com



ا!كرجالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

النهيخروجهو:أو،الكراهةعنالنهيبصيغةالتجوز:أي()الكراهةالخامسالغرض

معنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكفطلبهوالذيالحقيقيمعناهمن

.()الكراهة

أمثلة:خمسةالكريمالقرآنفيوله

وآلضرؤآئفؤادآل!ئتتعإنعقزلهءلكلتسماؤلاتقف!:تعالىقولهفيورداوالثانيلأولفا

طولالا!جلآتتلغولفآلاؤضتخرقلناتكمرحاآلازضنيولاتخمث!!سئولاعثهأؤليهلرركانكل

الحقيقيالنهيبصيغةواردانتمش(ولاتقف،الافالفعلان:،36،137الإسراء/1(!

شيئأوفؤادكوبصركبسمعكتتبعلا:ومعناه،(1)الكراهةبهماوالمراد،والتحريمالمنعوهو

فإنوالخيلاء،التبختربطريقةعليهابالمشيالأرضفيتتكبرولاعلم،بهلكوليسيعنيكلا

المؤمنين.عبادةمناللهيريدهلامكروهذلك

آئبتمتوؤلاتنسمظهاقئإذعنعكقغلوتةتذذؤلامخغل!:تعالىقولهفيوردابعوالراوالثالث

بصيغةواردان(تبسطولا،تجعلالا:الفعلينفإن،129الإسراء/1قنفعذقلومامخسمورا!(

التبذيرفلاالأمور،خيرذلكمثلفيالتوسطأنعلىوالتنبيهالكراهةبهماالمرادلكنالنهي

الحالتين.بينالتوسطالأمثلوأن،مكروهكلاهما!انمامشكور،الإمساكولامحمود

،2812/البقرةأ(آدئهغئمه!هايكئبآن!ؤلاتةبكأيتث:تعالىقولهفيوردمسوالخا

نقلفقدالتحريمحدإلىإيصالهالكتابةعنبالإباءالمرادليسلكننهييأب(الاالفعلفإن

كاتبعلىيقدرلاالذيالموضعفيعليهواجبالكاتبعلىالكتابة"أنالعلماءعنالقرطبي

فيفهوغيرهكاتبعلىقدر!انفريضةفهوكذلككانفإن،امتغإنالذينعاحبفيضرغيره

الكراهة.معئبالنهيفالمراد،(2)"سعة

خروجهو:أو)التسوية(،عن)النهي(بصيغةالتجوز:أي)التسوية(السادسالغرض

معنىإلىوالالزامالاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكفطلبهوالذيالحقيقيمعناهمنالنهي

.()التسوية

(1)

(2)

.244/3الإتقانينظر:

.و3/84القرآنلأحكامالجامع
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و!!تغملونماكنتصمخرؤنإتماغليهتمسواكالضيروالاآؤقآضبرؤاأضحلؤها!:تعالىقوله

التسوية،معنىبهالمرادوإنماالحقيقيالنهيبهالمرادليستصبروا(الافالفعل،611الطور/ا

النار.صالوابدلافإنكمتصبروالمأمأصبرتمعليكمسواء:يعني

النهيخروجهو:أو)التيئي!(،عن()النهيبصيغةالتجوز:أي)التيئي!(السابعالغرض

معنىإلىوالالزامالاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكفطلبهوالذيالحقيقيمعناهمن

)التيئيس(.

تعتذروا(:لاابصيغةمواضعوردتثلاثةالكريمالقرآنفيوله

.616/التوبةأ(إيننكاهتغدلآلهغسدروأقذكفزتم!:تعالىقولهفيلأولفا

(!لغملونمابمنمتخزؤنإشاآليؤتمتغتلإروألاآلذينكقرؤاتأئها!:تعالىقولهوالئاني

.71/التحريما

لكن،الفعلتركطلبهوالذيالنهيبصيغةواردالموضعينفيتعتذروا(الافالفعل

بوساطة!ابلاغهإنذارهسبقمنلأنالاعتذار)1(؟قبولمنالتيئيسوهوذلك،غيربهالمراد

وأقوىأبلغمنالمعنىهذاعنبالنهيوالتعبيرهناكعذرلهيقبللا-علتهوآلتتتلأئم-الرسل

ذلك.لهمقيلعندماهؤلاءأصابالذياليأسشدةعلىالدلالةفيوأدقهاالأساليب

لنئؤمررلأتغتدروأقلإلتهتم!يغتدروئإثتكتمإذارجغتر:تعالىقولهفيوردوالثالث

آثغئمبعلإترذوئإذشنمؤرمموئه"عملكئمآلئهؤشتزىآخمايى!تميقألئةتتآتاتذرسنم

تعتذروا(الابالفعلالمرادفإنولم.التوبة/4أ(!ؤأفسهدؤمئتئكئمبمانهترتغملون

منوالمجاهدين-!رر-اللهرسولمعالخروجمنوامتناعهملتفريطهمالعذرقبولمنالتيئيس

الخوالفمعوقعودهمتفريطهمعلىوالتنبيهلهمالإهانةعلىالمعنىيحملوقد،المسلمين

أظهر.الأولالمعنىلكنالجهادعن

المعنى.بهذا3/244القرآنعلومفيالإتقانيظر:(1)
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النهيخروجهو:أو،()الإهانةعن()النهيبصيغةالتجوز:أي()الإهانةالئامنالغرض

معنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكفطلبهوالذيالحقيقيمعناهمن

.()الإهانة

!قاذأضئؤاي!يهاولاتكموني!(:تعالىقالطهوواحدمثالالكريمالقرآنفيوله

لكنالفعلتركطلبهوالذيالنهيبصيغةوارد(تكلمونالافالفعل،1108المؤمنون/ا

الدنيا.إلىوالإعادةالنارمنالخروجمنوتيئيسهم،(1)مهلالإهانةبهالمراد

خروجهو:أو،(العاقبة)بيانعن()النهيبصيغةالتجوز:أي(العاقبة)بيانالتاسعالغرض

معنىإلىوالإلزامالاستعلاءوجهعلىالفعلعنالكفطلبهوالذيالحقيقيمعناهمنالنهي

.(العاقبة)بيان

آفؤتافيشتبيليلمدئرقتلوأآلذيننب!سخمولا!:تعالىقولههوواحدمثالالكريمالقرآنفيوله

الذينعاقبةبيان(تحسبنالابالفعلالمراد611و/عمرانآلأ(!ينزقونرنهغجمند4آ!خآبنم

،الحياةفارقواقدالأحياءنظرفيكانواوإنيرزقونربهمعندأحياءأنهماللهسبيلفيقتلوا

ينشغللا-أعلموالله-ومعناهالعاقبةبيانيراد!انماالحسبانعنالكفطلببهيرادلافالفعل

وخبرهمأثرهموانطوىوماتواذهبوااللهدينعندفاعأدماؤهمأريقتالذينأنفتحسبظنك

الحياةالجهاد)عاقبةأن:أي،يرزقونربهمعندكريممقامفيمقربونأحياءهم!انما،وجثثهم

.(2)(الموتلا

والاحتقار(،)التقليلعن()النهيبصيغةالتجوز:أيوالاحتقار()التقليلالعاشرالغرض

والاحتقار(.)التقليلمعنىإلىالحقيقيمعناهمنالنهيخروج:هوأو

آزؤجابهءقصغتاماإذكتتكلاتمذن!:تعالىقولهفأولهمامثالانالكريمالقرآنفيوله

(تمدنالابالفعلالمرادلم88الحجر/ا(!يلآؤيخينكحاجن!قعخآوغلتهتمشهرؤلاعزن

النعمةأوتيت"قد:-جيه-لرسولهيقول-سبحانه-اللهإن:الآيةومعنى،والتقليلالاحتقار

(1)

(2)

المعنى.بهذا3/244القرآنعلومفيالإتقانينظر:

.3/244الإتقانينظر:
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نأفعليكالعظيمالقرآنوهيضئيلةحقيرةإليهافهي-عظمتوإن-نعمةكلالتيالعظمى

.(2)(ريقحقليل)فهوالدنيا")1(،متاعإلىعينيكتمدنولابهتستغني

قدردتييه!قينهتمآلذت!اأئحيؤ؟زقرةضئهتمآزدثخابوتمتغاماإكعئنئكؤلآتخذن!:لىتعاقولهومثله

.1311/طهأ(!ؤآبقئخثرزتك

وأ،(الهمم)تثبيطعن()النهيبصيغةالتجوز:أي(الهمم)تئبيطعثرالحاديالفرض

.(الهمم)تثبيطمعنىإلىالحقيقيمعناهمنالنهيخروج:هو

آلثسذجهئصتارقلآثحزفيلال!عروأ!وقالوأ:تعالىقولههوواحدمثالالعزيزالكتابفيوله

معالخروجعنقعدواالذين-المخلفونقال:المعنى،118/التوبةأ(!لؤكألؤأتققهونحرآ

فالفعل،(ر)رحلافيالجهادإلىتخرجوالا:لبعضبعضهم-تبوكغزوةفي-!يه-اللهرسول

بقوله:!انماالإلزاموجهعلىالخروجعنالكفطلبمعنىعلىحملهيمكنلاتنفروا(الا

الهمم.وتثبيطالعرضجهةعلىلبعضبعضهم

النداء.:الطلبيالإنشاءأساليبمنالثالثالنوع

إقبال"طلبواصطلاحأ:،(4)"ليقبلبالمنادىالتصويت"هو:لغةالنداءتعريفأولأ:

.(5)"(وعدا)منابنائببحرفالمدعو

كماندرجهاأحرفثمانيةللنداء:العربلغةفيالمستعملة)أدواتا(أوالنداءأحرف:ثانيأ

يأتي:

القيس:امرئكقول،(6)القريبلنداءوتستعملالمقصورةالمفتوحةالهمزة-؟

(2)

(3)

(4)

(5)

)كا!

.3و2/7الكشاف:ينظر

.3/244الإتقانينظر:

.8/612القرآنلأحكاموالجاح،262ص،الجلالينتفسيرمنملخصآالمعنى

.()نديمادة،للغةايي!مقا:ينظر

.3/246الإتقانيظر:

.1/71اللبيبومغني،51صه،الدانيوالجنى،15ص،المبانيرصف:ينظر
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الئذقيهذاتغقىقفلآأفاقي

كا97

فأخجليضزميأزمذقيقدب!نكفإن

عصفورابنلاإالعلماء)؟(،عندالبعيدلنداء)ام:وصورتها،الممدودةالمفتوحةالهمزة-2

:فقالالمراديعليهورد،(2)والممدودةالمقصورةبينتفريقغيرمنللقريبالهمزةأنزعمق!ف

وماللقريبالهمزةأنالعربعنروايةذكرسيبويهلأن،الصحيحوهوللبعيدأنهغيره"وذكر

للبعيد")3(.سواها

والبعيد)5(.القريبنداءفيمستعملةهي:وقيلالبعيد)4(،لنداءأيا:-3

.(6)المتوسطأوالقريبأوالبعيدلنداء:أي-4

.(")لبعيداءالند:يآ-5

ا!ثر.على(8)(ايأ)فيالهمزةمنبدلوالهاءالبعيد،لنداءهيا:-6

وازيداه،نحو،الندبةببابمختصللنداء"حرفالأصلفيوهيالبعيد،لنداءوا:-،

وأجاز،(9)"عليهالتقخعفيعذرآذلكليكونأسمائهبأشهروذكرهالميتعلىالتقخعوهي

.(15)الحقيقيالنداءفي:يعنيالمندوبغيرفياستعمالهاالنحويينبعض

توكيدآ،القريببهاينادىوقدحكمآ،أوحقيقةالبعيدلنداءموضوعحرفيا:-8

(1)

(2)

)و(

(4)

(5)

(6)

(،)

(8)

(9)

(15)

وص،الدانيالجنىينظر:

.291ص،لمقربا

9ص،الدانيالجنىينظر:

ص،المبانيرصفينظر:

1/29اللبيبمغنيينظر:

ص،المبانيرصفينظر:

ص،المبانيرعف:ينظر

ص،المبانيرصفينظر:

ص،المبانيرعفينظر:

6ص،الدانيالجنىينظر:

.2و/\اللبيبومغني،24

24.

.1/29اللبيبومغني،و99صالدانيوالجنى،361

اللغة.صحاحصاحبالجوهريإلىالمذهبهذاهامابننسبفقد،

.15،/1اللبيبومغني،25هص،الدانيوالجنى،135

.3و8ص،الدانيوالجنى،531

.2و/االلبيبومغني،47هص،الدانيوالجنى،408،419

.2/482الدانيالجنىومثله،441

34.
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النداءحروفأكثروهي،المتوسطوبينبينهما:وقيلوالبعيد،القريببينمشتركةهي:وقيل

النداء()و(.باب)أم:المراديوقولالنداء()2(،حروف)أم:المالقيقولعلىهيأواستعمالأ)1(،

الكريم:القرآنفيالمستعملةالنداءأحرفئالئأ:

وهوواحد،حرفهوالكريمالقرآنفيالنداءأحرفمنالمستعملأنإلىالإشارةتجدر

.(4)غيرهدون)يا(الحرف

غيرمنالكريمالقرآنوخلواستعمالأ،النداءحروفأكثر)يا(الحرفكونعلىوبناء

،(5)الحرفهذاسوى-الحذفعند-يقدرلاأنهإلىالعلماءذهبفقدالخداءفيالحرفهذا

يوشف!آغيرضى!نحو:النداء،فيالمحذوفةهيإنها:نقولاستعمالها)ولكثرة:المراديقال

و)الاسم(-غ!ؤصل-الله)اسمينادى"ولا:هشامابنوأضاف،12وأيوسف/(،)((هداعن

.(7)"(او)بأوبهالاإ()المندوبولا،بهالاإ(أيتها)وأيها()و(المستغاث

النداء:أداةيليمافيالعلماءوموقف،المجازيةالنداءأغراضرابعأ:

القرآنفيمحدودةمجازيةأغراضإلىاللغةفيلهوضعتعما)يا(النداءأداةتخرج

وتنبيهه،المخاطبإلىالدعوى"توجيههوالذياللغويالموضوعغيرفيواستعملتالكريم

وأمجازيةعليهاسنقفالتيالأغراضهذهغذوموضوع،(8)"المتكلميريدهماوسماعللإصغاء

(1)

(2)

(3)

(7)

(8)

اخترناوقد،34صو،الدانيوالجنى،145،452ص،المبانيرصفومثله،4،،/2اللبيبمغنيينظر:

الوصف.بهذامسبوقآكانوإنوأوضحأخصرلأنه)يا(الحرفهامابنوصف

.452ص،المبانيرصف

.349ص،الدانيالجنى

ذلك.إلىنبهالذيهوهامابنفإن،1/81اللبيبمغني:ينظر

.2/848اللبيبومغني،34صو،الدانيالجنى

.(5)رقمالهامشانظر

.(5)رقمالها!انظر

.4/1الوافيالنحو:ينظر
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آثرنا،موقفانيليهامافيولهمالعلماء،عندالكلامفيالنداءأداةيليماعلىمبنيمجازيةغير

المجازية.النداءأغراضعرضفيعليهوجريناأحدهما

)الحقيقيالنداءلاالتنبيهلمجردتكون)يا(أنالعلماءمنقسميرى:الأولالموقف

قولهفيكالفعل،بمنادىليسماوليهاإذا(الداعيعلىوإقبالهالمدعوإصغاءطلبهوالذي

معهغ(!ينتتنىكنت:تعالىقولهفي(اليتالحرفأو،512/النملأ(أودحت!ميألأ!:تعالى

الشاعر:كقول،(العنةلفظةفيالدعاءأو،173النساء/أ

تجاليمنشمغانعلىوالضالجينكيقموالأقوايماللهتعتةيا

،(1)النحاةمنقوممذهبهوهذانداء،حرفلاتنبيهحرفالمواضعهذهفي)يا(فالحرف

المبحث.هذافيسنذكرهامتنوعةمجازيةلأغراضالعرباستعملفمجازينداءفهو

،محذوفوالمنادىنداء،حرفالمذكورةالمواضعفي)يا(أنإلىآخرونوذهب

)ياأوهذا()ويا،(معهمكنتليتنيهؤلاءياأوهذا")يااسجدوا(،هؤلاءيا)ألاوالتقدير:

.(2)"(سمعانعلىوالأقواماللهلعنةهؤلاء

فلوالمحذوفالفعلمنابنابت)يا(أنفإحداهما:وجهتينمنالمذهبهذاوضغ!

المقصد،معتمدالمنادىأن:وئانيتهما،إخلالوهذابأسرها،الجملةحذفلزمالمنادىحذف

المراد)3(.تناقضحذففإذا

يليها.مابحسبللنداء)يا(أن:الئانيالموقف

نأوهو،الخلافهذافيوتفريقتفصيلإلىفذهب-تعالىآدلةرحمة-مالكابنتوسط

منقومإلىوالمراديالمالقينسبهفقد،و5هص،الدانيالجنىومثله،452ص،المبانيرصفينظر:(1)

(2)

(3)

المالقينسبهفقد،2/488اللبيبومغني،35هص،الدانيالجنىومثله،453ص،المبانيرعف:ينظر

.()وتيلوبلفظ(آخرون)وذهببلفظ،الخاةمنقومإلىهاموابنوالمرادي

وينظر:،المذكورينالوجهتينمنالمذهبهذاضعفالذيهوالمالقيفإن،345ص،المبانيرصف:ينظر

أحد.إلىينسبهأنغيرمنللمفعولبالبفاء(بوجهين)وضعفبلفظ53صه،الدانيالجنى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل،55

،محذوفوالمنادى()حقيقينداءفهي-المازةكالأمثلة-دعاب!أوأمرؤلتهاإنللنداء)يا(

التركيبهذامثلفيتعذوهي.التنبيهلمجردفهي)خئذا(أو)رفي(أو)تيت(مثلؤليها!ان

مجازيآ)1(.نداء

الأغراضوأدرجناالمجازأساليبمنالنوعهذاعلىوقوفنافيمالكابنرأيآثرناوقد

وكمااللغويموضوعهاغيرفيمجازآالأداةهذهإليهاخرجتالتيالمجازيةالمعانيأو

يأتي:

النداءأداةخروج:هوأوالتحسر،عنالنداءبصيغةالتجوز:أي)التحسر(الأولالغرض

معنىإلى-إليهالانتباهأوالداعيإلىالمدعو)إصغاء(إقبالطلبهوالذيالحقيقيمعناهامن

)التح!ر(.

كأآتارققالوأإدرقفوأ!ؤتؤترتمت:تعالىقولهمنهاموضعأ،عشرأربعةالكريمالقرآنفيوله

الحرفتلاهنا)يا(فالحرف،712/الأنعام1(!يقآئؤيمينؤكونرتتائاتنتيؤلانكذبنرذتنتنتا

فخرج،للتنبيهاستعملهناالنداءحرفأن-وافقهومنمالكابنمذهبعلى-فينبنياليت(

ولي!التخ!ر،معناهليتنا،ياالنار:أهلفقول،المستحيلفيتقنلأتهالتح!رإلىالمعنى

آلزلم!ولأؤآطغناآلتةآطغنايخلتتنآتقولونآثارفيوصالهتمئققمبتين!:تعالىقولهومثلهأحد،مناداة

الحقيقيللنداءوليس،(2)التنبيهلغرضاستعملتالنداءأداةن!فكاأ،6/الأحزاب1(!

علىمحمولهناوالمعنىبهانوديالذيالمخاطبأوالمدعو)إصغاء(إقبالطلبهوالذي

ينادوالمالنارأصحابفإن-ال!شء-الرسولوطاعةتعالىاللهطاعةمنفاتهمماعلىالتخ!ر

تخ!رأ.المقالهذاأطلقواوإئماأحدآ

فقد،السورةواسمالآيةبرقمإليهاسنشيرالتيالمواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلى

سورةوفي،42/الآية،الكهفسورةوفي،7ر/الآيةالنساء،سورةفي(ليتني)يابلفظورد

القصص،سورةفيليت()ياوبلفظ،27،28/الآيتان،الفرقانسورةوفي،23/الآية،مريم

في(ليتني)ياوبلفظ،38/الآية،الزخرفسورةوفي،26/الآيةيس،سورةوفي،7و/الآية

(1)

(2)

مالك.ابنإلىالمذهبهذانبالذيهوالمراديفإن،135ص،الدانيالجنى:ينظر

.465ص،الجلالينتفسير:ينظر
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)ياوبلفظ،24/الآيةالفجر،سورةوفي،40/الآيةالنبأ،سورةوفي،25/الآية،الحاقةسورة

.2،الآيحة/،الحاقةسورةفيليتها(

قهؤآئحرثزعنىعثناةوآشضعتغئىيوشفتة!ؤقالوتؤذغهتم!:تعالىقولهومنه

التحسر.معنىإلىالنداءخرجفقد184أيوسف/(!3ر!!

هو:أووالتحسر،الندمعنالنداءبصيغةالتجوز:أيوالتحسر()الندمالئانيالغرض

وأ،الداعيإلىالمدعو)إصغاء(إقبالطلبهوالذيالحقيقيمعناهامنالنداءأداةخروج

)النحسر(.ى!عمإلىفخرجت-إلبهالاننباه

قالوأتغتةتهع!آلشاعةإذاجآة!حتئ:تعالىقوله:أولها،مواضعثلاثةالكريمالقرآنفيوله

النداءأداةأنعلىيستدلوبهينادىمماليستفالحسرةلم13/الأنعام1!اه!يهلقاقرطاغليتخسرشا

وأعاقلاسميلهالمإذا)يا(النداءأداةأنتررواالعلماءلأنالتنبيهإلىموضوعهاعنخرجت

ماعلىوالتحسرالندمإلىالمعنىويخرج(؟)التنبيهلمجردإلاتأتيلافإنهادعاءأوأمرفعل

.فات

(!ونبهءلمجتصتغننإلأكأنوأزممولييمنيأسهرماآليمافىغليتخ!ئزة!:تعالىقوله:الثاني
الزمر/أ(آدتوجنبفيفرظمتماغئىنق!م!لخترقثتقولآن!:تعالىقوله:الثالث،013أيس/

علىوالتحسرالندممعنىإلىاللغويموضوعهعنخرجالموضعينفيالنداءفأسلوب،156

يلحقأناللغةفيالحسرة"وحقيقة:القرطبيقالالأولالموضعفيذكرناماعلىفات،ما

وتلهفأوتندمأأنفسهمعلىالعبادمنحسرةيا:والمعنىحسيرآبهيصيرماالندممنالإنسان

يتخ!رمنمحلهؤلاءخل-ةئمت!ةتدأر-عباسابنوعن،تعالىاللهبرسلاستهزائهمفي

.(2)"عليهم

قال،(ر)التعجبمعنىعلى130أيس/(آلعمافىغليةر!خت!:تعالىقولهوحمل

(1)

(2)

(3)

.-تعالىأدثةرحمة-مالكابنإلىالمذهبهذاالمرادينسبفقد،153ص،الدانيالجنى:ينظر

أيضأالمعنىهذاإلىالزركيأثارفقد،3/353البرهانوينظر:،15/22،23القرآنلأحكامالجامع

."الندمأشد،"الحسرة:وتال

المعنى.هذاالنحاسذكرفقد،17و،2/817القرآنإعراب:ينظر
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أنفسهمعلىجنوهماتعظيممعنىفيالاستعارةسبيلعلىاللهمنيكونأن"يجوز:الزمخشري

علىحسرةلها)يا:الآيةمعنىالفراءوقدر،(؟)"هنموتعجيبهله،إنكارهوفرطبه،ومحنوها

العباد()2(.

لامقاالحسرةلأنوأقربأقوىالتعجبعلىالآيةفيالنداءأسلوبحملأنوالأظهر

النداءأسلوبفيخرج،التنبيهمعنىهناللنداءلأن،الأشخاصهمينادىالذيوإئما،ينادى

.(و)(!؟تلغقيتمعجبأ)يا:كقولهمالتعجبمعنىإلى

هو:أو)التخصيص(،عنالنداءبصيغةالتجوزأي:)التخصيم(:الثالثالغرض

وأالدايىإلىالمدعو)إصغاء(إقبالطلبهوالذيالحقيقيمعناهامنالنداءأداةخروج

.المدحأو()التخصيصمعنىإلى-إليهالانتباه

آفلآدئوؤتريه!ه،غقئكزرخمت!:تعالىقولهفأولهما:،موضعانالكريمالقرآنفيوله

وشمميهالنداء،علىمنصوبالبيت"أهل:(ـه338)تالنحاسقال،1،3أهود/(آت!ئتى

هذاوإلى،(5)"الاختصاصعلى(البيت)أهل"ونضصت:القرطبيوقالتخصيصأ")4(،سيبويه

.الاختصاصمعنىالنداءبأسلوبالمرادأنعلىفدذأيضأ،(،)السيوطيذهبالمعنى

ؤيظقركوآئيتئآقلآلينتجشم!نعيذهبآدتهئرلدإتما!:تعالىقوله:والئاني

"!آقل:تعالىقولهأنإسحاقأبيعنالنحاسنقلفقد،لم33/الأحزاب1(!تظهل!

غذيمكنالأولالرأيفعلى،(ملا"ءادنلاعلىشئتوإن:قالثم،المدحعلىنصب(أئتتتى

الاختصاعى.منالنوعهذاالآية

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(،)

.3/023،123الكاف

.2/5،3القرآنمعاني

.3/353القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.2/031القرآنإعراب

.،9/1القرآنلأحكامالجامع

.3/246الإتقان

.2/636القرآنإعراب
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جذأ:ضروريتنبيه

أمثلةوهاكالمجاز،منالنداءهذايغذفلاالعاقلي،كنداءوالحيوانالخمادالغزثنخادلب

:(الفصيحالعربيالشعرمن)أبيات:ذلكعلى!لبرهنة

متزعاوالتخرالتزمنهكانوقدجودةوازيتكيفمغننقسزقتا-أ

طيري!ابننعلىتخرعلمكأتكمؤليقألكقاالخابورشخزقتا-ب

الأقدسالفعليهاوطاذأقؤتدت!لافبالعلياءقتةدازيا-ت

بأفثليمئكالإضتاحومابضئحائخليألاالطويلالليلأئهاألآ-ث

الخاليالعضيرفيكانقنتيقنوهلالباليالطللأتهاائيئمآلآ-ج

منالنداءهذايغذولم،العاقلكنداءالكريمالقرآنفي(والحيوان)الجمادنودقيوكذلك

تعالى:قولهفيالأمثلةوهاكأيضآ،المجاز

.961/ءنبيالأا1(!إبرهيرعلىوم!لمابزكل!3كونىتتاققتا!

.441/دهوأ(%تل!ىكويخصمامآءآبل!ىتآزضىؤ،قيل!:-لىتعا-لهقوو

.811/لنملا1(ذخلؤامشكنحتمآلتغلآتآتها!:-لىتعا-لهقوو

.511/سبأأ(لظتنمعهوؤأ!ي!تآلمتخا!:-لىتعا-لهقوو

.()التمني:الطلبيالإنشاءأساليبمنالرابعالنوع

الطلب،وقتمتخضلغيرمحبوبأمرحصولطلبهو:اصطلاحآالتمنيتعريفأولأ:

يشترطولا،المحبةسبيلعلىشيءحصولطلب"هوأو،(1)المستحيلفييكونماوغالبأ

.(2)"المرتجىبخلافالمتمنيإمكان

(1)

(2)

.71ص،اليانعلمفيمحاضرات

.3/244الإتقانينظر:
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نرذؤلانكذب!ينئتآ:نحو(اليت:فهوللتمنيالموضوعالحرفوأما:التمنيأدواتئانيأ:

لم.62/يسأ!و!يغلمونقؤي!تتت:وقوله،712لأنعام/ا1(رئتاياتئتي

الو-هي:التمنيمعنىلتأديةأحرفثلاثةاليت(معالكريمالقرآنفياستعملتوقد

قالؤ!:تعالىكقولهالوما(وفي018أهود/(قوةبكئملي!تؤآن:تعالىكقولهلولا(-لوما

لاآلذينؤقالم!:لىتعاكقولهلا(لووا،71الحجر/أ(!ألضديينمنإنكنتلهآئحليهكؤتأيينا

.8111/البقرةأ(ايةةتأيينآآؤآلتةئيهمناثؤلايغلموق

حقيقية:كلهاالتمنيأغراضثالئأ:

لهالموضوعةالمعنىغيرفيمجازيةأغراضإلىيخرجلاوأخواتها(اليتبوالتمني

فياليت(فيهاوردتالتيالمواضعفيالتح!رمعنىمنيفقمماوأفا،اللغةفيالأدوات

التيالمواضعإلىأشرناوقد،الحصولممكنغيربهاالتمنيأنإلىفمرجعهالكريمالقرآن

.(1)المجازيةالنداءأغراضفياليت(الأداةعلىاشتملت

.()الاستفهام:الطلبيالإنشاءأساليبمنالخامسالنوع

عندمفهومأيكنلملشيءالفهمطلبهو:للاستفهامالاصطلاحيالتعريفأولأ:

الاستفهامبينوالفرقالمستخبر")ر(،عندليسماخبر"طلبفهوالاستخباروأما،(2)المستفهم

استفهامآ")4(،كانثانيأعنهسألتفإذاالفهمحقيفهمولملأوأسبقمالاستخبارا"أنلاستخباروا

فهمته،فربمابشيء،فتجابتستخبرلأنكالاستخبار،الحالتينأولىأن"وذلك:فارسابنقال

.(5)"ليقلتهماأفهمنيتقول،مستفهمفأنتثانيةسألتفإذا،تفهمهلموربما

(1)

(2)

)ر(

(4)

(5)

الفصل.هذامنبعدهاوما525صينظر،

.2/326والزركشي،181ص،الصاحبيفيفارسابنكلاممجملمنالتعريفهذااخترنا

.181ص،الصاحبيينظر:

ينظر:،فارسلابنكلاهماونسباه،2ر3/4الإتقانفيالسيوطيوذكره،2/623الرهانفيللزركياللفظ

.181ص،الصاحبي

.3/342والإتقان،2/632القرآنعلومفيوالبرهان،181ص،الصاحبي:ينظر
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علىمبنيئالمذهبفهذا،(؟)دحاوبمعئوالاستخبارالاستفهامأنإلىذهبمنوأفا

وهو،فارسابنوضحهماهوفرقأبينهماأنوالصحيحالآخر،منقريبأحدهمالأنالتسامح

.اللغويالمعنىيوافق

اسمعليهيطلقأنيصحالنوعهذامنالكريمالقرآنفيوردماأنإلىهناونشير

.الاستفهاممصطلحالبلاغيةالدراساتفيالمستعمللكنالاستخبارأوالاستفهام

اللهمنخطابأالكريمالقرآنفيالاستفهامأساليبمنوردماكلأنبالذكرويجدر

قدرةوعلاوجههوعر9اسمهجل-اللهلأنالمجاز،علىتخقلفإئهاخلقهإلى-غ!ؤكل-

ييثززهميستفهفهموإئماشيء،عنخلقةت!تفهئملا-دونهوالأفكارالأقدارسواميوانحطت

،الاستفهامغيرومعناةالاستفهامظاهرةبأسلوبذلكغيرأويرغبهمأوينتههمأويذكرهمأو

.الأحوالوقرائنالخطابسياقمنمعناهاعلىي!تذلممجازيةأغراضبهفالمراد

:الاستفهامأدوات:ثانيأ

فيمنهاأداةكلمعنىوبيانأولأ،الاستفهامأدواتذكرعلى-هناها-الوقوفبنايجدر

الاستفهامأدواتإليهاخرجتالتيالمجازيةالأغراضبذكرالمباشرةلغرض-بإيجاز-اللغة

الكريم.القرآنفي

وأسماء.حروف:نوعانالاستفهاموأدوات

.(و)هل()الهمزة:هما،حرفينعلىيشتمل:الأولفالنوع

زيد،أقام:مثلتعيينهاأي،،النسبةإدراكوهو(2)التصديقلطلبوتستعمل:الهمزة-أ

المفرد،إدراكوهوالتصور)ر(،لطلبالهمزةتستعملكماالا(،أو()نعمبيكونعنهاوالجواب

(1)

(2)

(3)

.3/432والإتقان،2/623القرآنعلومفيوالبرهان،181ص،الصاحبي:ينظر

القريب،الأقصىوينظر:،و،ص،الدانيوالجنى،1/228الإيضاحومئله،148ص،العلوممفتاحينظر:

والتصور.الضديقلمعنىشرحففيه،2،3ص

.(2)رقمالها!انظر
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الأصلهشامابنوعدهاالمفرد،بتحديديكونعنهاوالجوابقعد،أمزيدأقام:مثلتعيينه،أي

.(2)الاستفهامبابأم:الزركشيقولعلىهيأو،(؟)الاستفهامأدواتفي

كقولك:،(4)والأفعالالأسماءعلىوتدخل،(3)طقفالتصديقلاإبهايطلبلا:()هل-2

.؟منطلقزيدوهل،الانطلاقحصلهل

لطلبفإنهنالاستفهامأسماء)وجميعفأسماء،الاستفهامأدواتمنالثانيالنوعأما

تعيينه.أوالمفردإدراك:أي،(5)(ريغلاالتصور،

)أسماء(.:الاستفهامأدواتمنالثانيالنوع

الأشياءأجناسأيبمعنى؟عندكما:تقول،الجنسعن"للسؤالوتستعملما:-أ

،؟الفعلوما؟لاسماوما؟الكلمةما:تقولوكذلك،كتابأو،فرسأو،إنسان:وجوابه،؟عندك

131/الذاريات،75الحجر/أ(!آتمزمملونآتهاخظ!كئمقخاقاذ!الو:التنزيلوفي،؟الحرفوما

وأالكريم:وجوابهزيد؟ما:تقولالوصفعنأو...خطبكمالخطوبأجناسأي:بمعنى

!اماالعنقاء؟،ماكقولنا:؟الاسم"شرحإمابهايطلبالأداةفهذه.(،)كلذشاكلوما،الفاضل

.(7)"؟الحركةماكقولنا،المسمىماهية

أبشر:بمعنى؟جبريلمن:تقول،العلمذويمنالجنسعن"للسؤالوتستعمل:قن-2

زتكماتمويمئ!(!قاذفمن:نرعونعنحكايةتعالىقولهومنهجني؟،أمملك؟أمهو؟

(1)

(2)

)ر(

(4)

(5)

(6)

.\و/أاللبيبمغني

.2/347البرهان

،2/456اللبيبومغني،339ص،الدانيوالجنى،22و/أالإيفاحومثله،148ص،العلوممفتاحينظر:

.393ص،الدانيالجنىومثله،4!كاص،المبانيرصف:ينظر

"والألفاظ:بقوله،1/230الإيضاحفيالقزوينيالخطيبمئلهعلىونص،275ص،الدانيالجنىينظر:

.41و-41،ص،العلوممفتاحفيالمعنىهذاوينظرالتصور".لطلبالباقية

عليه.ووافقه1/230الإيضاحفيالقزويينقلهوقد،14صو،العلوممفتاحينظر:

.1/230الإيضاحينظر:
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برلهمايكونلأنمنكرآبشر؟أم؟جتيأمهو؟أمقكؤمذتركمامايككماقنأراد:149ألى/

موسىفأجاب؟سوايربألكما:معنىإلىهذاسؤالهفيذاهبألنفسهالربوبيةلادعائهسواه

.051/طهأ(1)"(!هدىهـثمطقهءلثئئ!ئآغطئلذىآرئاذقا!:!قود

حكايةتعالىقاليعمهما،أمرفيالمتشاركينأحديميزعما"للسؤالوتستعمل:أي-3

حكاية-تعالى-وقال،الجنيأمالإنسي:أي،813/النملأ(تأتينىبعقيثها!آييهئم:سليمانعن

.(2)"محمد؟أصحابأم؟أنحن:أي371/أمريم(خئرققاقاآئقييقغز!آكت:الكفارعن

،؟رأيترجلأوكم،؟كلدرهمأكم:قلتإذاالعدد،عن"للسؤالوتستعمل:كم-4

!تمقئهئمقإيل!قالآ:تعالىقالكذا؟،أمكذا؟أم،؟ثلاثونأمأعشرون؟:قلتفكأنك

؟")و(.ساعةكمأويومأ؟كم:أيلم1و/الكهفأ!تبثتر

وأ،سقيمأوصحيح:فجوابهزيد؟كيفقيلإذاالحالعن"للسؤالوتستعمل:!يك-5

.(4)"كلهاالأحوالينتظم،فارغأو،مثمغول

فيأوالدارفي:فجوابهزيد؟أين:قيلإذا،المكانعن"للسؤالوتستعمل:أين-6

.(5)"اهلكالأماكنينتظم،السوقفيأوالمسجد

/البقرةأ(يث!ئتتمق!أحرثكثم!فأتوأ:تعالىلقا،()كيفبمعنىتارة"وتستعمل:أتى-،

آل9ئذا(!ث!أدق:تعالىقالأين(،)من:بمعنىوأخرى،شئتمكيفأي:لم223

تسافر؟".أنى:مثل()متىبمعنىوتارة،(6)نيأمن:أي13،/عمران

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

نفسه.والوصفبالأمئلة1/322،323،234الإيضاحومثله،51صه،العلوممفتاحينظر:

.(1)رقمالها!انظر

.(1)رقمالهامقانظر

.(1)رقمالهاث!انظر

.(1)تمرالهامث!انظر

.1/233،234الإيضاحومثله،15هص،العلوممفتاحينظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل807

يومأوالجمعةيوم:قيلجئت؟متى:قيلإذا،الزمانعن"للسؤالوتستعمل:متى-8

.(1)"اذكشهرأوالخميس

تعالى:كقوله،التفخيممواضعفيوبخاصةأيضأ،الزمانعنللسؤال"وتستعمل:ا!لان-9

لم.21/تيارالذا1(2)"(!لديمغآيؤئمنآيآتخئئون!:لهقوو،61/مةلقياا1(آتقتز!يؤئمنآيآينل!

الأصلية:معانيهاغيرفيمستعملةالكريمالقرآنفيالاستفهامأساليبثالثأ:

الأصليةمعانيهغيرفيمستعملوأساليبهأدواتهبجميع-الكريمالقرآنفيالاستفهام

وقرائنالكلامسياقمنتفهممجازيةأغراضفيمستخدمهوإذاللغةفيلهالموضوعة

يصدرأويقعبأنمشروطالأصليةمعانيهاحقيقةعنالاستفهامأساليبخروجإنإذ،الأحوال

.الاستفهامعنويستغنيعنهالمستفهمالأمرحقيقةيعلمممن

ومتنوعة،كثيرةالكريمالقرآنفيالاستفهامأدواتإليهاخرجتالتيالمجازيةلأغراضوا

جاءمابينتمييزغيرمنمجتمعةالأغراضهذهذكرواأنهمالبلاغةعلماءعليهجرىوالذي

معالنوعينأغراضبينالتمييزلصعوبة)الإنشاء(بمعنىمنهاجاءوما)الخبر(،معنىعلىمنها

طريقةعلىالسيوطيساروقد،(3)ةقدأكثزيغذالزركشينهجهالذيالتقسيمأنعلىتأكيدهم

التيوالملاحظاتالفوائدإلىالإشارةمعمجتمعةالمجازيةالأغراضهذهفسردالبلاغةعلماء

.(4)عونكلتتبع

منهجبأناعترافنامعلدقتها)5(التقسيمفيالزركشيالإمامطريقةالكتابهذافيآثرناوقد

طريقةهاهناوندرجالميسر،المدرسيالمنهاجفيالمداركإلىوأقربأسهلالبلاغةعلماء

تباعأ:الزركشي

(1)

(2)

(3)

(5)

.1/332،342الإيضاحومئه،51صه،العلوممفتاح:ينظر

.(1)رقمالهامشانظر

إلىالبصريحسنوالدكتورمطلوبأحمدالدكتورأستاذناأشارفقد،731،831ص،والتطيقالبلاغة:ينظر

خيرأ.اللهفجزاهمادقيقألطيفأعرضأالتقسيمهذاعلىالمجازيةالأغراضهذهوعرضاذلك

.241صإلى234/3الإتقانينظر:

.53صهإلى2/328القرآنعلومفيالبرهانينظر:
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والثاني:الخبر،بمعنى:فالأول:ضربانالزركشيعندالمجازيالاستفهامأساليب:رابعأ

الإنشاء.سمعنى

:فالأول:قسجنإلىالمجازيالاستفهامتقسيمعلىجارية-قلناكما-الزركشيوطريقة

ضربين،الأولالقسموجعل)الإنشاء()؟(،بمعنىالاستفهام:والثاني)الخبر(،بمعنىالاستفهام

الأداةبعدماأنعلىفيهوالمعنىإنكار،استفهامويسمىنفي(،)استفهام:الأولفالضرب

لم53/الأحقافأ(2)(آتقسصقونتقؤمآلأإك!قي!فهل:لىتعاكقولهلا(إ)تصحبهلذلك،منفي

يطلبلأتهتقرير،استفهام:ىف!يو،(إثبات)استفهام:الثانيوالضرب،أمثلتهعلىوسنقف

.(3)ربكمأنا:أي2711/لأعرافا1(برليهئم!آلت!ت:تعالىكقوله،المخاطبقرارإبه

وهو:(النهي)استفهامالخبربمعنىهوالذيالمجازيالاستفهامأغراض:الأولالضرب

،والعتاب،والتوبيخلافتخار،امعوالإثبات،الإثباتمجرد:فمنهامتنوعةمجازيةبأغراضيأتي

لتكثير،وا،والضفجع،لتخفيفوا،والتسهيل،لتهويلوا،لتعظيموا،لتسويةوا،لتبكيتوا

.(4)دسترشالاوا

استفهام:ضربينعلىالزركشيجعلهالمجازيالاستفهاممنالنوعهذاأنقليلقبلذكرنا

تقرير.واستفهامإنكار،

إنكاربهيطلبلأنهكذلكشميئوقد:المجازيةالإنكاريالاستفهامأغراضأولأ:

عليهويعطفأحيانآ،)إلا(تصحبهولذلك،منفيالأداةبعدماأنعلىفيهوالمعنى،المخاطب

آفغترآدترإتتجق!:تعالىقولهفمنها،كثيرةأمثلةالكريمالقرآنفيوله،أخرىأحيانأمنفي

بغترهوله*آئبغمضزآضحلؤمن!اله:وقولهحكمأ،اللهغيرأبتغيلا:أي4111/الأنعام1(خيهعا

غثرآلتهإتة!مق:وقوله،هواهاتبعممنضلأأحدلابمعنى150/القصصأ(آلتوشنىممدى

بقتنتأتي!مغئرآدتهإنه"!من:وقوله،171/القصصألصثمعوئرر!(آئلابصجصآيمم!أت

(1)

(2)

(3)

(4)

.2/328نفمهالمصدر

.3/523الإتقانفياليوطيوذكره،2/328نفسهالمصدر

.2/133القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.338صإلى335/2نفهالمصدر
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فيه،تسكنونبليليأتيأوبضياءيأتياللهغيرإلهلا:المعنى172/القصصأ(لهيهتشكضولت

آغئز!:لهقوو،4411/الأنعامأ(!ذباآدتهعلىآقتزئمخق!فمنآطذ:تعالىقولهوكذلك

!تمن:وقوله،0411/عرافلأا1(!ألفثينيتضخل!تموهؤإبثاآبغي!تمآلتر

لايعني311/لبقرةا1(ألشققآ4اقنة!آدؤيمنكخآ:وقوله،361هود/أ(!عصحئهانآدتهمنىشص!رني

بقوله:عليهمتعالىاللهردولذلككفعلهم)؟(،نفعللا:أي،بزعمهمالسفهاءآمنكمانؤمن

آلؤمنققالوأ!اله:تعالىقولهومثله،113/البقرةأ(!لايغتمونوثيهنألشقهاهمإتهثم!آ!

ؤآتتغكلكآنؤينقالوأ!!:وقوله،147/المؤمنونأو!!عبدونبآؤقؤمهخا%ا!يشلتم!ريئن

اذ!من:تعالىقولهومنه،(2)الموضعينفينؤمنلا:بمعنى1111الشعراء/أ(!ألأزذلون

!ومقآفقم:وقوله،بإذنهإلاعندهيشفعأحدلاأي5512/البقرةأ(يليء!بإلأبعندةيثصقعآلؤى

81/ص1(ئئيتنالذكريمنآتحتهنزلآء!:وقوله،(رحد)ألا:يأ،لمو3/منعالأا1(باظألتركؤآقزئمتون

وقوله:،(5)ذلكشهدواما:أي11و/الزخرف1(خققهتمآسثالدو(!:تعالىوقوله،(4)أنزلما:أي

تهوىآؤقئصعآلصزآفأنت!:وقوله،214أيونس/(لايغقلودىولؤكانوألتمتعآلضغ!!آقآتت

قولهوكذلك،(6)إليكذلكليس:أي،140/الزخرفأ(!نبايضضنلييتومنكائآلعتى

.(7)بهيعيلم:أي511/أق(لأوليآبآلخققآفعييتا!:تعالى

فيوأقوىأبلغالمجازيالاستفهامبأسلوبالمتقدمةالأمثلةفيالإنكارأنويلاحظ

عندهالوقوفوحقهالاستفهامبصيغةواردلأنهلبهإلىسمعهمن!ايصالهالمرادالمعنىإظهار

منه.يلزمبماوالتفكير

(2)

(3)

(6)

.4ص،الجلالينوتفسير،1/205القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.3/235والإتقان،1/237الإيضاحومثله،32و/2البرهان:ينظر

.481ص،الجلالينتفسير

.3/235والإتقان،1/732الإيضاحومثله،32و/2القرآنعلومفيالبرهانيخظر:

.(4)رقمالها!انظر

.(4)رقمالها!انظر

.(4)رقمالها!انظر
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ا!":أيكاواأهود/(!أنلرككموهاوأشرقابهرهون:تعالىقولهأيضآالضربهذاومن

114الأنعام/1آغذؤييا(آغيزأدئرقل!:تعالىقولهوكذلك،(؟)"الإلزامهذامنهيقعمن!ابة

لايعضي.(2)"آيلويتخذمنبمثابةالله"أغير:المعنىأوالتصرفهذامثلمنييكونلا:أي

يحشأزة!قل:تعالىوقوله،ؤتغاكسمتحاتهاللهوهووليأيتخذمنبمثابةاللهغيريكونأنيمكن

(!لضئمعوئالهلا:آ!حضبم!أتآلتهغنرتةإمقآنعتتزتزإلىشرقذاآللتمحضآلتةجثلإن
ألطيمولىآثقؤمإلأيقتك!هل:وقولهبالضياء،يأتياللهغيرإلهلا:المعنى،لم17/القصصأ

.14،/الأنعام1(!

!وهل:وقوله،531/الأحقاف1(نوق!نقتآتقؤمآلأإيقلك!فهل:لىتعاقولهأيضآومنه

فالمعنى31لأنبياء/ا1(مت!ظققمصرالأهذآ!هل:وقوله،لم1،أسبأ/(آتكفؤرإلأتجننى

،134الأنبياء/أ(ألحلدونفهمقمت!آفإئن:تعالىقولهوكذلك،منفيالأداةبعدماأنعلى

الدنيا،فيبخالدينفليسوامتإن:والمعحى")ر(الإنكاريالاستفهاممحلالأخيرة"فالجملة

لأنهمالبشر،منيهديناالذيليسالمعنى16التغابن/أ!آبتثرتهدوتالهيهقرواؤتؤلوأ(:وقوله

.(4)"رشبلامنالرسوليكونأن"أنكروا

وقوله:،(5)يهديلا:أي21و/الرومأ(أدتهآصلمنتهدى!فمن:لىتعاقولهيضأأومف

تأييكا!قق:وقوله،(،)لهممجيرلا:أيلم82/لملكا1(!ع!آغذالبمقنبهعقلنمجيرآ!فتن

بفليتأل!مغئزآلتهإنه"!من:وقوله،(7)اللهلاإبهيأتيلا:أي130/الملكأبضآ:شييهيم!(

فيه.تسكنونبليليأتياللهغيرإلهلا:معناه،2،1القصم/أ(هييت!ونكشت

(1)

(2)

(3)

(4)

(،)

.3/532الإتقانومثله،2/303القرآنعلومفيالرهانيمنظر:

.(1)رقمالهامث!انظر

.28،/11القرآنلأحكامالجامعفيالمعنىبهذاوهو،43صه،الجلالينتفسيرينظر:

.81/531القرآنلأحكامالجامعيحظر:

.2/328البرهانينظر:

.،15ص،الجلالينتفيرينظر:

.(6)رقمالها!انظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل7؟2

وقولهالنار)1(،فيمنتنقذلست:أي11والزمر/أ(آلثارفيشقذمن!آقاتمت:أيضأومنه

آؤآلضزقئميعآفأنت!:وقوله،أوو/أيونس!ومؤيخينيكونوأحتئآلتاشتكرة!آقاتت:تعالى

تقدرأفأنتأو،لإيماناعلىإكراههمعلىتقدرفأنتأ":المعنى014/الزخرفأ(آلعقىتهدكط

.(2)"أنتلا،اللهذلكعلىيقدرإنما:أيوالإلجاء؟القسرسبيلعلىهدايتهمعلى

تعالى:قولهوكذلك،لم43/أيونس(يصروئؤلؤكأنوألاتهدهـالعقى!آقآئت:ومثله

أظلمأحدلا":أي213الزمر/أ(ة5جآبآلضحذقيإدكذبآدتوي!ذبيمتنآطقمفتن!!

الفعل.هذافعلممنأظلمأحدلاأي")و(،إليهوالولدالشريكبنسبةاللهعلىكذبممن

مشعذأدترفتعيحئنآلهقم!ؤمن:تعالىقولهفيالآياتبقيةتحملالمعنىهذاوعلى

آدئه(منىعكلنذةفىش!هذةيخنكترآطقم!ؤضن:وقوله،4111/البقرةأ(آشمهويجقايذكرآن

،81هود/،و12،3/الأنعامأ(أدتزكدباتيأقزىيحئينآطذ!وقق:وقوله،4011/البقرةأ

!ؤبا(آدترغلىآقزئيمئينآطذ!فمن:تعالىوقوله،17/الصف،86/العنكبوت

آطقوؤمن!ال!:تعالىوقوله،511/الكهف،71/يونس،73/الأعراف،441،751/الأنعام1

لآئتة(امتاةاقلأاتا!قلتشقمون:وقوله،221/السجدة،75/لكهفاأ(رئه!لاتنئذيمريحغن

ضحذزهءآدتهج!ثيآفمن!!:لىتعاقولهوكذلك،بالئهآمناأنلاإمناتنقمونمايعني51و/لمائدةاأ

كمنإليهوهداهللإسلامصدرهاللهشرحمن"ليسأي212الزمر/أ!زتهيمنيلإشنيرقهوغنرلؤ2

يغتملابهالئةلمئو!تتآ!قل:تعالىقوله،بعدهماالمعنىهذاعلىدلفقد.(4)"قلبهعلىطبع

هنافالاستفهام،811/أيونس(!ي!ثركوئعتاؤدغكس!تحته،ألازضىفيؤلاآلمئمنؤدتفي

يقلآآئضآ!آفتن!:ومثله،(5)"ءيشعليهيخفىلاإذلعلمهشريكلهكانلوإذإنكاري"استفهام

لينلجلااتفسيرو،2/823لبرهانوا،1/732لإيضاحوا،3/393لكثافوا،381ص،حبيلصاا:ينظر(1)

609.

(2)

(3)

(4)

(5)

.2/328البرهانفيالزركشيوذكره،3/393الكثافإلىنسبهوقد،1/732الإيضاح:ينظر

.161ص،الجلالينتفسيرينظر:

.16صه،الجلالينتفسيرينظر:

.572ص،الجلالينتفسير:ينظر

http://www.al-maktabeh.com



،؟3الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

إليكأنزلبماويصدقلكيقرمنليس:معناه11والرعد/أ(هؤآقغآطقكمقرئكمنالتكاتننل

هوقآبزعككأآفمق!:تعالىقولهوكذلك،(؟)هبيؤمنولايعلملاكمن،بهفيؤمنالوحيمن

وأخيرمنعملتبمانفسكلعلىقائمهومنليس:المعحى133الرعد/أ(بماكتص!بتتقيصى

يئه!وجعلؤانفسها:الآيةفيقولههذاعلىودلالأصناممنكذلكليسكمن-اللهوهو-شر

بنهالرآمآلازفي!تئغقملابماطموتلى!آتم:نفسهاالآيةفيتعالىقولهلإنكاراهذاومثله(يثزكأة

"استفهاملاستفهامفا؟الأرضفييعلمهلابشريكأتخبرونه:المعنى،لم33الرعد/أ(أئقؤليقن

.(2)"ذلكعنتعالىلعلمهكانلوإذ،لهشريكلاأيإنكار،

هناهالاستفهامفا،لم6و/الواقعةأ!آ(فنزلونآمخنآئمردؤآئمينآنرئتمو!ءآنتتم:أيضأومنه

ومثله،بذلكالمتكفلهوتعالىاللهبلالمزنمنالماءتنزلونالذينلستم:والمعنىإنكار

قدرةنفيعلىلمعنىا،271/قعةلوااأ(!آلمنيثئوئآشمخنثصحرتهآةآشرآنش!اتتم!:لىتعاقوله

القديرفهو-سبحانه-البارئالخالقإلىذلك!ارجاع،والخلقالاختراععلىالمخاطبين

بأسلوبهكذاإرسالهمنأبلغلأنهالإنكارسبيلعلىالاستفهامبأسلوبجاءوإنما،ذلكعلى

.وأقوىأبلغلآيةافأسلوبالمعتاد،الخبر

!ةآنتزطقونه7:قولهومثله،أعلموالله،اللغةفيالمعتادالخبربصيغةإلقائهمنوأفخم

تحيفققنعفداأدئزمجنذتمآتخذ!قل:تعالىقولهومنه.أ5و/الواقعةأ(!لنخنالخلقونآئم

9قص!:وقوله،531/القلما(!أقخقلآئئتيبنكأئخيريين!:وقوله،081/لبقرةاا(عفذهألئة

821/أص(!6لفتعارخآلمتقينآقىبخعلآلأزضىفىالضنلخمتكأنمق!ه!لىينوعملؤاءامنوأآلدليننجعل

ومنه،منفيو)أم(الهمزةبعدماأنعلىالمواضعهذهجميعفيفالمعنىالموضعينفي

قا!:وقوله،128أص/(ألضخيخمئكأكقيدينوعيلؤاءامنوأألدينمخغل1ش!:تعالىقوله

،(ر)النفيبمعنىفالاستفهام114،النساء/أ(ؤءاقنتئمشتكرتسإنبعذابحتمآدتةغثل

!هل:أيضأومنه.أ81/السجدةا(!يت!تتونلأقايحيقا%مؤم!اكخنكأآقخنكأق!:وقوله

(1)

(2)

(3)

.بتصرف033ص،الجلالينتفسير:ينظر

.بتصرفالموضعينفيالمعنى333ص،الجلالينتفير:ينظر

.331ص،الجلالينتفسير:ينظر
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قاآدترلممتخقغتزأدثوإنه"قئم!ن!آ!:وقوله،13أفاطر/(ؤآلازمجىآلهـتثملفنتززقكمآدتهغئرخيتييق

ومنهلم401/الأعراف9ابثا(آبغي!تمآلتهآغئرقاذ!:وقوله،143الطور/أ(!يثركون

لم،247/البقرةأ(يحتهبآئملئآحقؤتخنغلتناآلئفثتةيكونق!ألوأ!قا:تعالىقولهأيضآ

و!ئف!:وقوله،618/عمرانآلأ(ايميهئمتغذ!قروأقوق!آدئاغدى!كيف:وقوله

اكأ!ة!فيهف:وقوله،لم18/الأنعام1(يإدئز\لثركتصأتكغؤلامخافوئآئثتر!تتمقأآخائ

ؤمجندأدنومجن!عقذيفمثير!ايتن!ي!!ئف:وقوله،193/الأعراف1(2بهعيرينىقؤ

زقة(إلآؤلاييكئملاتزلهئؤاغيتخئميظهروأؤإن!تف!:وقوله،1،/التوبةأ(رشويهء

أقنخغل!:وقوله،861/لكهفاأ(!بهءخئزامخطزقاتضبرتييمف!:وقوله،81/لتوبةاأ

بعيوقكاينممنآلتناولث!قمؤآقبهءءامتالوأوقا!:وقوله،531/لقلماأ(!آنئتيينكأقخيريين

لم،23الفجر/أ(!آلذكرفتهؤآلهتآلالنئنر!ذش!يؤيمد:وقوله،215أسبأ/(!

،166أيس/(!شصورئقآتآلجتزيفأشتتقؤاآغيينغكانت!مطتتتثتآ4ؤثؤ!:وقوله

فالاستفهام،11و5/الأعرافأ(بهآشمروئآغئنتهؤأشبهآشط!ث!ونآيوقئم!آش:وقوله

!ؤقن:تعالىقولهأيضأومنه.(1)كلذمنشيءلهمليسأيإنكار،استفهامالأعرافآيةفي

إلاألذنولهبتغفر!ومن:وقوله0311/البقرةأ(نف!هفىشعةمنإلاإنزهضقتهعنترغ!ب

(!يداجلخفقاتتتعوئونآءتاؤزقئاعالغاداكتآإ!ؤقائوأ:وقوله،3511/عمرانآلأ(ألتر

(!آؤيموربئ!آؤتنقعونيهتمتذلمحونإذيتئقعوبمصهلقاذ!:تعالىقولهوكذلك،لم4ولإسراء/اأ
0121/ةلبقرا1،(مصتغماآضننملليلتابرفيأتيقميأآنلأ!يخظرونهل!:لهقوو،لم27،37/اءلشعرا1

شظرون!هل:وقوله،331/النحل،851/نعامالأأ(ةك!لعت1تإتتهرآن،لا"تنظرون!هل:وقوله

له:قوو،41وطر/فاأ(لأولينآس!ئتلأإتخنهروئفقل!:لهقوو،351/فعرالأا1(تآوي!،لأ،

تغددافما!:قولهو،811/محمد،66/خرفلزا1(تغتةتإشهصآنلشصاعةآلأإشظروئهل!

لازض!(وآألتئملىقنتززقكمغنرآدتهخلتييحق!هل:وقوله،213/أيونس(!آلضحقلإلأآلحتئ

منلنامانعلاأي418/المائدةأمررآل!(ناتجأةومابآلئةنؤمنلاتتاؤقا!:وقوله،13افاطر/

وقوله:وأ،3الشعراء/ا!!آؤيتصرونتصرتتم!قل:وقولهمقتضيه)2(،وجودمعالإيمان

(1)

(2)

.232ص،الجلالينتفسيهر:ينظر

.061ص،الجلالينتفسير:ينظر
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ا!ؤلوأا!!:وقول،341/نلفرقاا1(!و!يلأعلتوتكونآقأنمتهولهوبههآمخذإضقيئتآزة!

لقؤرعكماآلتزمنآخمتن!وحمث:وقولى،061/نلفرقااأ(!!نفوراؤزأدممثممرتاتةلتاآلنتحدلرخنأ

.051/ئدةلماا1(!يوينون

أمئلته:وهذهالتكذيبيصحبهماكثيرأالإنكاريالغرض:ملاحظة

بأنللتعريضالتكذيبمعنىيصحبهماكثيرأالإنكاريالاستفهامأنالزركشيأكذ

فهوالماضيبصيغةبالتكذيبالمصحوبالإنكارهذاوردفإذاتكذيبهوقصد،ادعاهالمخاطب

تعالى:قولهالنوعهذافمن،(؟)(يكونلاابمعنىفهوالمستقبلبصيغةورد!اذا،(يكنالمبمعنى

وقوله:،ذاكيكنلم:بمعنىلم40لإسراء/ا1(الاآئمليهكةمنوأمخذلينيآآقآضحفبهزرئجم!

لإنكاراهمزةبمعنى(أم)"ف611/الزخرف1(!بآلسساينوآضفبهمتتاتمخلقمخاآمخذآس!

اللازمبالبنينخضكميعني،وأصفاكم؟لنفسهبناتيخلفممااتخذأتقولون:أيمقدر،والقول

ومثله،كاذبمدعيهوأن،ذلكيفعللمبمعنىالمنكر")2(.جملةمنفهو؟السابققولكممن

وقوله:،(3)لإلزاماهذايكونلا:أي128أهود/(!!أنلرككموهاوأنترقابهرممون:تعالىقوله

آلذتجرآثكم!:وقوله،ذلكيفعللمبمعنى3511/تفالممااأ(!تجسينغليآآضحظفىآئضنالئ!

آشليآتمفذآ!آنصصحر:قولهو،061/لنملا1(آلتهخر!هب%!:وتوله،121/لنجما1(!لأنقآؤته*

فقيلسحر،بأنهالدنيافيعليهمالنازلالوحيأنلزعمهم115الطور/ا(!لآفتجروئ

آغتمةآنتئم!قل:تعالىقولهومنهوتقريعأ،لهمتكذيبأ(4)"ترونالذيالعذابهذاأفسحر":لهم

إشنييلؤإنرهسإن!:قالوالأنهمبالتكذيبمصحوبالإنكارفهذا4011/البقرةأ(آدتةآير

"وقدتعالىاللهفكذبهملم401/البقرةأ(آؤلضرئلهوداؤآلأشئئاقلكأنواويغقولمحبو9اشحىص

تغمعهوالمذكورون716/عمرانآلأ(ولاتفرايئاتهودئاائزهيمماكأن!:بقولهإبراهيممنهمبرأ

آلتهخبه*!آ2:وقوله،لم06/لنملاأ(!شدلونقؤمممتمتلآلتةخ*ةت%!:لىتعاقولهومنه،(5)"له

(1)

(4)

(5)

الزركي.عنالسيوطيأخذهفقد،3/532والإتقان،2/303البرهان:ينظر

.846ص،الجلالينتفسير:ينظر

.3/532والإتقان،2/133البرهان:ينظر

.496ص،الجلالينتفسير:ينظر

.2و،2،ص،الجلالينتفشر:ينظر
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(!تذ!روئقاقييلأآلتهقعتة!آء:قولهو،161/لنملا1(!يغقموئلاأ!ئزهتمتل

وقوله:،361/لنملا1(!ي!ثز!وتعخاألتهتفلىألتةخ!آءتة:وقوله،261/لنملا1

لشئؤلتيآتلج!:قولهو،461/لنملا1(!ايايتضمدإبئكئتصبليقسكتمئؤأهاقتمآلتةختةآص!

.1511/الأنعام1(صفجتةلضؤتا*ؤتؤتيهنتة!تكونآنؤآلأزضيى

)استفهامالخبربمعنىهيالتيالمجازيةالتقريريالاستفهامأغراض:الئانيالضرب

تقرير(:

علىالعلماءوأكثر(؟)عندهاستقرقدبأمرواعترافهالمخاطبإقراربهيطلبالذيوهو

جوازهإلىالعلماءمنقسمويميل(2)(له)بيستعمللاالمجازيالاستفهاممنالنوعهذاأن

ندرجهاكثيرةمجازيةأغراضلتحقيقيأتيالتقريرواسضفهام،الكريمالقرآنفيمنهأمثلةلورود

يأتي:ماوفقوعلىتباعأ

الطلب:مجرد:الأولالغرض

ووخدك!يتيماثاؤىمخذكألئمال!:تعالىقوله:منهاكثيرةأمثلةالكريمالقرآنفيوله

تقرير،استفهام:هناهافالاستفهام،18-6/الضحىأ(!غآيلأفأغقؤؤخذك!ض!آلأفهدى

فأغناك)3(.وفقيرأ،فهداكوضالآ،فآواكيتيمأوجدك:والمعنى

،1،12/الشرحأوززك!(ؤؤضغتاغث!صذزكلك!آلردثئرخ:تعالىقولهوكذلك

وغيرها()4(،بالنبوةصدركمحمديالكشرحنابمعنىتقرير)استفهام(!آلرنثئرخ:"فقوله

تقريراستفهام(تخغلأتؤ!:فقوله،12/الفيلأ(!تقيليثنىمخغليمد!مؤتؤ!آ:تعالىوقوله

!آلزتيننالقةأيضآ:ومنه،(5)"وهلاكخسارةفي-الكعبةهدمفي-كيدهمجعلنا:الآيةومعنى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.2/331،332البرهانينظر:

.(1)رقمالهامقانظر

.بتصرف258ص،الجلالينتفسيريظر:

.308ص،الجلالينتفير:ينظر

.181ص،الجلالينتفسيرينظر:
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!اما!الباالمرا!لأن(؟)نطفةكان:معناه(!آلزتك:فقوله713/القيامةأينتزيثنئ!(

لاستفهامهـا،014/!ةلقياا9(أئؤتئ!ه!مجىأنلقررغلىلذ1د!آلتصق:لىتعاقولهوكذلك،لتقريراهنا

!ترنمى!ؤتيزتم:تعالىقولهأيضأومنه،الموتىإحياءعلىقادرإنهبلىوالمعنىللتقرير،أيضآ

ويفوأدإ+ىرتؤثؤ!:وقوله،413/الأحقاف1(ورتجاتكقالوأثآلحقهذاغليآل!ارآلتتقألدينكقرؤا

الآيةفيقولهمعليهيدلللتقرير،فالاستفهاملم،30الأنعام/9(قاذآتئتتررهذالآلحقزيهتمغل

للتقريرالاستفهامفيكونالنارلأهلالتوبيخمعنىالآيةسياقمنويفهم(ؤزيتا!قالوأتلنفسها:

فالاستفهاما2،1/الأعراف1(برلهيهتمتت!تئآآنف!يهتمغلي!ؤآفهد!:تعالىقولهوأماوالتوبيخ

أيضأومنه،(2)ربكمأناوالمعئواعترافأ،إقرارأ(تك!قالوا:قولهمبدليلفحسبللتقرير

ني!ألتتى:وقوله،511/العنكبوتأ!!صدورآلغئميننيبمابآغلمآلته!آؤثنم!:تعالىقوله

م!وىجهترفي!ألثتق:وقوله،لم23الزمر/،86/العنكبوتأ(!لق!عينلنشثومم!جهئم

تحلقآنييعليبقدلأزضقؤالت!نؤتآطقلزىآآؤلئس!:لهقوو،لم06مر/لزا1(!للئتتهبزيئ

ألتةبعننيز!آلتم!ى:قولهو631مر/لزا1(ضدبم!فبكا1دتهآلتئى!:قولهو181/يسأ(يحثلهص

آؤتؤ!:قولهو،81/لتينا1(!أتحيهيينبآخكيرآلترآلتص!!:قولهو،لم73مر/لزا1(أشقاميذى

آنيكعيكل!ألن:وقوله115/العنكبوتأ(!الزيتلىفم!تآتمخلثآثقئناآتآيكفالز

ياتيئ!1!دتتم:وقوله،4211/نعمراآلأ(!لينمنرآتملسكزثنانؤةيثنثةزئبهمييذكتم

علىلمعناهاحملأالنوعهذامنالآيةهذهالزركشيعدفقد184/النملأ(تهاكقضاوتزمخيطوأ

()و(أنفصحهتمبهاؤآشتيقئتقآ!وخعدوأ:تعالىقولهمثلجعلهاإذالنظمفيالجرجانيتررهما

لما06/البقرةأقلإير!!ولهثئ،غليكلآلئة\نلغقتم!آتنم:تعالىقولهأيضآمنهوعد411/النملأ

.(4)الزمخشريونسبه

لم1/الإنسان1(!تذبهوزاشثاتكنلتمألذفيرينجينألإدن!تينئآق!قل:تعالىقولهومنه

وقدجحدأ،تكونقد(و!قلالدهر،منحينالإنسانعلىأتىقد"ومعناهالفراء:قال

(1)

(2)

(3)

(4)

.،37ص،الجلالينتفسير:ينظر

.2/433والبرهان،281ص،الصاحبي:ينظر

.1/303الكشاف:وينظر،الآياتهذهبعضإلىأضارفقد،2/333البرهان

.(3)رقمالها!انظر
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،واطه/(كمولمىحديثآئتكوهل!:تعالىقولهوأما،(1)"ربخلامنفهذاخبرأ،تكون

قوله:و،121/ص1(!ف!إبآلتوزواإدتخضيمأتؤأآتتكوهل!!:وقوله،511/زعاتلناا

حديثأئتك!هل:وقوله،124/الذارياتأ(!آنفكركايىاتزجمتمضمتفخلييثآئنكقل!

حملتفإن،11/الغاشيةأآتفيث!ؤ!(يثحلىأتك!خل:وقوله،11،/البروجأ(!آلحنور

النوعمنفالآياتالإنكارمعنىعلىحملتالنوعهذامنفالآيات)قد(معنىعلى)هل(

قاآلترغلىتعولون!آئم:ومنه،(2)الطرفينأحدعلىحملهافيالرأييسندماأجدفلم،السابق

إنرهصإنتعؤلؤنآش!:تعالىوقوله،(و)تقولونبل:يعنيلم80/البقرةأ(!لغلموئلا

قولهوكذلكلم140/البقرةأ(أؤلصرئمموداؤألأئصماطكأنو(وتغقولبإشخىصؤقإشنييل

لماللحققلتم:بمعنى177أيونس/آيحيخزقذا(تخاحآ!ئملفحيئآتقولونمرلمئ!قال:تعالى

قاذ!!:وقوله،2،1/لكهفا9(!صترامىت!تطيحلقإتكآفلآتضذقا!:قولهو،ءكمجا

(!لؤلات!ونلتم!أزأفل:وقوله،571/الكهفأ(!ضترامعىق!تتطيعلنإتكلكآفلآلز
آغلمإكبلحتم!قالآلأآفل:ومثله،أعلموالله،لكموقلت،لكقلت:بمعنى812/القلمأ

ين!آرتخلق!:تعالىقولهومنه.لكمقلتبمعنىوأ6أيوسف/لالهغثوئ!(قاآدلويحن

،521/سلاتلمرا1(!لأزضىيهقائاآرمخغليآ!:لهقوو،021/تسلالمرا1(ضيايؤ!تآص

ومنه:،81البلد/أغئتكق!(لةآلزمخغل!ال!:وقوله،61النبأ/أ(!انهذ!رصتخغليآ!آز:وقوله

لم95أيوسف/(لختآأدتهتنئقذآيخىوهذآآنأيوس!فقاذيوسمف!ئتآءتكقالوأ!

منلهمظهرلماعرفوهلأنهموالتقريرللتثبيتاستفهامهمكانوإنماللتقريرهنافالاستفهام

قل!!:تعالىقولهومثله،(4)حقيقتهعلىالاستفهامحمليمكنفلا-آلمتتلآئم-غليهشمائله

لى:تعاقولهوكذلكأو/أفصلت(آندادا7لاومحعلونتؤماتقفيلارضىآخلقبآلذىتضكفرونآيتبهتم

.411/الملكأآطتلي!(ؤهؤآلتطيف!قمنتغقملآأ!

(1)

(2)

(3)

(4)

الفراء.إلىونبه،11و/\والقرطبيوذكره،3/312القرآنمعاني:ينظر

جميعفيالجلالينوتفسيرالقرآنلأحكاموالجامعللفراءالقرآنومعانيللنحاسالقرآنإعرابعلىوقفت

ضع.لمواا

.61ص،الجلالينتفمير:ينظر

المعنى.هذاعلىالآيةتأويلأجرىفلقد،23وص،الجلالينتفسير:ينظر
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الاسترشاد::الثانيالغرض

لهيهاأتخعلقائوأطيفةألأزعىفيجامجلإنئيقخقبكهزئتثقالم!وإذ:تعالىقولهومنه

نغقمون!!لآتاآغقئمإتيقاذلكؤئقدس!بجخدذدنئتيحؤتخنآلدمآةؤتحنعذلهتهائقميذقن

ذهبمنفمنهمأقوالفيهللعلماءهناهاالاستفهام(ييها!أتخعل:فقوله،130البقرة/أ

تكونالمعنىهذاعلىفالآية،مسترشديناستفهمواالملائكةأنيعنيللاسترشاد)1(أنهإلى

منتعالىاللهاستخلافمنالتعجبعلىالعلماءبعضوحملهاالخبر،بمعنىالاستفهاممن

الدعاء)3(علىبعضهموحملها،(2)بذلكعليهوينعمأرضهفييستخلفهمنعمجانأو،يعصيه

التعجبمعنىعلىحملتإذافالآيةفيها"يفسدمنفيهاتجعل"لا:قالتالملائكةكأنيعني

بهذهاكتفاءهناكذكرهالإعادةحاجةولاالإئاء،بمعنىهوالذيالاستفهامفحملهاالدعاءأو

هنا.هاالإشارة

التوبيخ:معالإثبات:الئالثالغرض

يها(قتهاجرواولممغةآدترآزضىتكنآلئم!قالوأ:تعالىقولهمنها،مواضعمجذةالقرآنفيوله

آغلئمإلقلتمأفلآتتم!قال:تعالىوقوله،(4)(!فيهاهاجرتمفهلاواسعة)هي:أيوأ7النساء/ا

لكمقلت:بمعنى133البقرة/أ(!تكئعونوماكنتئممائضدونوآغحؤالأزفيآلشعؤتيخئب

ألشحرؤيتكماآنهكماعنآززتهخآ!ؤتادلهفما:تعالىقولهوكذا،(5)والتوبيخللإثباتوالاستفهام

بمعنى:والتوبيخللتقرير)6(لاستفهامفا212/الأعراف1لكتاغدؤفيربر!(آلشئيطقلكئآإنؤآقل

13،أفاطر/(!آؤلزنعهريهم:وقولهعدو،لكماالشيطانأن-حذرتكما-لكماوقلتنهيتكما

.(،)التوبيخمعللإثباتفالاستفهام

(2)

(3)

(4)

(6)

(7)

.32و/3الإتقانومثله،2/833البرهانينظر:

.2/833البرهانومثله،1/274القرآنلأحكامالجامعينظر:

.2/338البرهانينظر:

.2/336البرهانينظر:

.8،صالجلالينتفسيرينظر:

.202،صالجلالينتفسيرينظر:

.236/3الإتقانينظر:
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وقوله:،2،1/الكهفأ(!؟صتبزاميىت!منتطيعلنإتقثأفل!آتز:تعالىقولهأيضأومنه

فيوالتوبيخللإثباتفالاستفهام175/الكهفاضئرا!(قيقق!تيهيغلنإتكلتث!آنزآفل

لأن،اللومفيالزيادةأوالعذرعدمفأفادت(الكبزيادةالثانيةالآيةوردتوقد،الموضعين

.-مئألتت!لأهيقغ-موسىنسيانبسببحصلقدكانالأولالسؤال

أيفحآلاستفهامفا،812/القلما(!لولائخونلتمأزأفلتاذأؤشظئم!:تعالىقولهوكذلك

لكم.قلتبمعنىوالتوبيخللإثبات

:العتابمعالإثبات:الرابعالغرض

قاللما6الحديد/أ(يذ!رآدتهقلوبهئمتخصغاقءاتنوالقدينتأتيآلغ!!:تعالىقولهومنه

كانما:قال-آدثة!تهنماز-مسعودابنعنمسلمصحيح"وفي:-الآيةعلىتعقيبأ-القرطبي

الإثباتعنبهعبرفالاستفهام.(1)"سنينأربعإلاالآيةبهذهاللهعاتبناأنوبينإسلامنابين

مجازأ.والعتاب

الافتخار:معالإئبات:الخامسالغرض

آلأئفروهنز؟مضرمالثليقئ!تلآيقؤوقاذقؤكهءفيمزعؤن!ونادى:تعالىقولهومنه

جهةعلىنرعونادعاهبماوالإثباتللتقرير)2(فالاستفهام151الزخرف/9(مخيئمنتخزى

هذاحتريمنآرآتأ!:اللاحقةالآيةفيفرعونعنحكايةتعالىقولهوكذلكوالتكبر،الافتخار

مهين.هوالذيهذامنخيرأنا:أيلم25/الزخرف9(!يينيكادؤلالهؤمهينأللأى

التسوية::السادسالغرض

يس/،6/البقرةأ(لائؤيحئون!ئذزبمنمتتمآنمآنذزتهغةغقيهض!شواكا:تعالىقولهومنه

وقوله:،9311/الأعراف1(!صنيتوئآشضآتمآدغؤتمؤهئمغقتكا!متؤآ؟:وقوله،115

لختآستؤاكاقالليا!:وقوله،112إبراهيم/أ(!؟قحيصىمنبآماضئئزتاآتمآجزغنآلخنآ!شوا،

(1)

(2)

.3/733والإتقان،2/633البرهانومثله،1/248،القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.23،/3الإتقانومثله،2/353البرهانينظر:
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تهزلخالضآشتغقزتةتمؤآ!:وقوله،6311لشعراء/اأ(!آنؤمجطينيهنتكنتؤآشاؤغظت

.61/فقونلمناا1(لهتتمتغمقالئمثتمآتم

يصحجملةعلىالداخلالاشفهاموهو،"التسوية:6/البقرةآيةعلىتعقيبأالسيوطيقال

علىالاستفهاموليسالتسويةبهيرادالمارةالمواضعفيفالاستفهام،(1)"اهلحمالمصدرحلول

حقيقته.

التهويل::السابعالغرض

آلخآقة!قااتتآقة!:تعالىقولهأولهاتباعآ،ندرجهاكثيرةمواضعالكريمالقرآنفيوله

المراد!انما،الحقيقيمعناهبالاستفهامالمرادفليس13-1/الحاقةأ(!آلخآقةرنذقا11!ؤقآ

فيالمواضعبقيةتحملالمعنىهذاوعلىشأنها،منوالتخويفوالتهويلالحاقةوجودإئبات

تؤئ!مازنكإؤقآ!:وقوله،21،،62المدثر/أشقر!(تازنك%ؤتآشقر!سأضيه!:تعالىقوله

وقوله:،711/رلانفطااأ(!آلديمبتؤمقازنكأ!ؤقآ:وقوله،411/المرسلاتأآلقضلي!(

(!ي!وقضتجمين!يمتنبقارنكلأ!ؤقآ:وقوله،811/رلانفطاا1(!لذيهضآيؤمقارئكآقآثم!

آلطارقرنذقاإ!ؤقآ:وقوله،11و/المطففينأ(!قاعكيؤنزنكإ!ؤقآ:وقوله،او،8/المطففينأ

،21لبلد/ا1(!زقتؤ!قكنغقتةآقازنكآذوقآ!:قولهو،2،31/رقلطاا1(ثايبآنخمأ!

لم،2،3القدر/أ(شتهر!آلفينآنقذرخئرلقة!آنقذيىللةقاآدرنك!ؤقآ:وقوله،لم31

وقوله:،13-1/القارعةأ(!آنقايىعةتارئكإومآ!آنقارعةما!قارعة!أ:وقوله

وقوله:،111-و/لقارعةاأ(!ميتمازحانا!هحةمارئكأومآ!هاويةفأفهر!

.5،16/الهمزةأآئموتد!(آدتهتار!آلخطتةمارنكأ!ؤئآ

المعنىفإنلم50أيونس/!!ئنماآلمخركون!ئاذالمج!ثخغمل:تعالىقولهأيضأومنه

هذاومن،والتخويفالتهويلمعنىإلىخرجفالاستفهام(2)"يستعجلونهالذيللعذاب"تفخيم

نكير(!ان!قكئفبلفظآياتوردتوالمبالغةالتهويلبهيرادالذيالاستفهاممنالنوع

(1)

(2)

.336/2البرهان2،وشظر:ر3/8الإتقان

.2/833البرهانومثله،181ص،الصاحبي:ينظر
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وفي،26/الآيةفاطر،سورةوفي،45/الآية،سبأسورةوفي،44/الآية،الحجسورةفي()ي

.81/الآية،الملكسورة

،61،81،12،30/الآياتالقمر،سورةفي)ي(ونذرعذابيكان)فكيفبلفظوورد

ومما،5/الآيةغانر،سورةوفي،31/الآيةالرعد،سورةفي(عقابكان)فكيفبلفظوورد

وقوله:،لمو/الواقعةأ(!لآصنبآثتثضهقاآئتئتؤؤآضب!:تعالىقولهالنوعهذامنيعد

نعوذ-فيهحلواالذيللمكانوالتهويل،114/الواقعةأ(!آضصيآلمجاليقآآثخارؤأمخئب!

.-بالته

والتخفيف:التسهيل:الثامنالغرض

التسهيلبالاستفهامفالمراد،13والنساء/أ(بآلتوتؤءامنوأوماداعلئيهغ!:تعالىقولهومنه

آمنوا.لوعليهمضررلاوأنهالمخاطبينعلى(؟)والتخفيف

التفجع::التامعالغرض

قذاقاليتؤيق!اؤلعولونييهمخامشعمينآفخريينقترىآتكتنبؤوصخ!:تعالىقولهومنه

معنىبهيرادفالاستفهام14و/الكهفأآخفخفا(إلأكعيزة3و!غيزةلغادرلاآتجتت

فأرسلوهالتفجعمعنىأرادواوإنماالموقفذلكفيالاستفهامالمجرمونيردلمإذ(2)التفجع

.الاستفهامبصيغة

التفخيم:أوالتعظيم:العاشرالغرض

قآضحمب!:وقوله،5512/البقرةأ(بإديوءإلأ5عندةيشقعآلذىذا!من:تعالىقولهومنه

لممذرفي!آ!ئبآلسمايقمآآقمايقؤآض!ب!:وقوله،81/قعةالواأ(!آتمئقتؤآصئبمآآتمتقتؤ

وأالتعظيممعنىإلىخرجالمارةالمواضعكلفيفالاستفهام72،812/الواقعةأمخضعو2!(

ابنأشاروقدعمومأ،شأنهممنللتعظيمأوالجةأصحابعليهاالتيوالمكانةللحالةالتفخيم

.(3)المعنىهذاإلىوالسيوطيوالزركشيفارس

(1)

(2)

(3)

نفسه.بالمعنى3/832والإتقان،2/833البرهان:ينظر

.338/2البرهانينظر:

.2239/3/،33،والإتقان181،والبرهانينظر:الصاجي،ص

http://www.al-maktabeh.com



الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

الإنشاء:بمعنىهوالذيالمجازيالاستفهامأغراض:الثانيوالقسم

723

الكتابفيواردالقسمفهذاالإنشاء،بمعنىهوالذيالاستفهامفهوالثانيالقسموأما

والتنبيه،والتذكير،والتحذير،،والنهي،الطلبمجرد:فمنهاأيضأكثيرةمجازيةبأغراضالعزيز

،لإيناسوا،لإياسوالاستبطاء،وا،والتحضيض،والعرض،والدعاء،والتمني،والترغيب

أمثلةعلىوسنقف،(؟)والتوبيخوالاستبعاد،،والتعجبوالتحقير،والاستهزاء،والتهكم

تباعأ.ندرجهاالكريمالقرآنفيالقسمين

الطلب:مجرد:الأولالغرض

آقلآقآغصدوحمت!ئزآدئهم!ل!د:تعالىقولهمنهاكثيرةمواضعالعزيزالكتابفيوله

ؤآلقحيرؤآلاضمزلأغمئ!آآئفريقتنل!ق!!:وقولهاذكروا)2(،:أي31/أيونس(تذتمرودت

تنصرثبؤيخقؤومن!:وقولهاذكروا،:أي412أهود/(!تذبهرونآقلآثلاقئ!ضيرتإفيهلوآلستييج

!تقلمنفيهآومنلأزض!آلمققل!:وقوله،031هود/أ!!هوتذ!زو!آفلآئفئمقئإنأطويمن

التيالآياتفجميع،لم84،58/المؤمنونأيول(تذبمروئآقلآقتمقؤصسسقولون!تغثولت

هوكماالطلبمنهوالغرض(تذكرون)أفلابلفظفيهاالمجازيالاستفهاموردهناهاذكرناها

بقلتأتي!مغئرآلتهإبة"!قق:لىتعاقولهأيضآومنه،لإنشاءابمعنىمجازياستفهامفهو،واضح

آقلآتصروئ(!:قولهفيفالاستفهام،172القصص/أتئصروئ!(آقلآتشكضوئلهيه

حكايةتعالىقولهيحملالمعنىهذاوعلىأبصروا،أي،الطلبمعنىإلىموضوعهعنخرج

عيئيمنتخركطآلأثفروهد؟مضرئتكليآلئمتقيقؤمصقاذقؤموءفييزعؤن!وتادئ:فرعونعن

بهالمرادمجازياستفهام(!تبصورنآقلآ!اله:فقوله،151/الزخرفأ(!نو!ب!تأقلآ

تب!رونآئلآآنفيي!ودب!اتفلاتو،يينةلازضآوى!:تعالىقولهوكذلك،أبصروا:يعنيالطلب

الصانععلىوالاستدلالالتبصربهالمرادمجازيفالاستفهام20،121الذاريات/أ(!

يص!فلأزة:تعالىقولهومنه.عليهالدالةالآياتفيالتفكرخلالمن-ؤتعالىشتحاتة-الحكيم

(1)

(2)

.344صإلى2/339البرهان

.339/2البرهانينظر:
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(!تمسمعوئأفلآ:آ!حصبم!أتآلتهغئرالةتقةت!قلآيؤرإلىشرم!اآللم!تغآلتهجثلإن

الطلب،معنىإلىموضوعهعنخرجاستفهام!أ!لأتسعوت!(:فقوله،117/القصصا

فيهيحصلون-بنهار-بضياءيأتيهمأحدفلاسرمدآالليلجعلإذالأنهوتدبرتفهماسمعوا:أي

وتذئرة)؟(.ذلكتققمبالاستفهامفالمطلوب،المعيئمةعلى

:أي120/عمرانآلأ(ةآشاتتضؤآلأيمبنآنكتنبأوتوأيقذينه!وفل:تعالىقولهومنه

قوله:فيفالاستفهام122النور/أثكز(آلتهتغعرآن!ألآمخثون:تعالىقولهومثلهأسلموا)2(،

طلبوهو،العرضالعلماء:يسميهالذيالطلبمعنىإلىموضوعهعنخرج(!آلأغ!ون

قاتلوا)4(،:أيلم75النساء/أ!لمصيلإ،لتهفيئقتلونت!لا!وما:تعالىقولهوكذلك،(ر)ولينبرفق

آقلآقتميتهصس!قولون!تغثولت!غتصلمنييثآومنآلأزض!لمققل!ال!:تعالىقولهومنه

ومنه،الطلبمعئإلىخرجلاستفهامفااذكروافالمعنى48،518/المؤمنونأتذبمرولرر!(

قلو+ئأشآئققءائشذتزوبئآفلأ!:وقوله،لم28النساء/أ(انآثقزتتذئروقآقلآ!:تعالىقوله

معنىإلىاللغةفيلهوضععماخرجالموضعينفيفالاستفهام124أمحمد/(!أففالهآ

البليغة.والحكمالبديعةالمعانيمنفيهوماالقرآنتدبرطلبوهو،(5)الطلب

آشصفهلهوإلألأإتةؤآنآلتهبيفيمائقلآآئغآقآغقمؤأثكثم!تتجيحوأفإلز!:تعالىقولهومف

فهللهتحدانهآئمآإبه!تمإقئيوحر+إئماقل!:وقوله،لما4أهود/(!ف!هموئ

الأمر)،(،أو،الطلبمعنىإلىخرج()هلبلاستفهامفا،لم801لأنبياء/ا1(!تومل!ضصشآ

لمنالوعيدمعنىوفيهانتهوا)"(،:بمعنىلمو1/المائدةا(!ضتهون!ققلآنم:تعالىقولهومثله

(1)

(3)

(5)

(6)

(7)

.بتصرف125ص،لينلجلااتفسير:ينظر

.7صه،الجلالينوتفمير،33و/2والبرهان،4/45القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.466ص،الجلالينوتفسير،3/239والإتقان،2/339،342البرهانيمنظر:

.(3)رقمالها!انظر

.292ص،الجلالينتفيرومثه،33و/2البرهان:ينظر

.2/393والبرهان،438ص،الجلالينتفيرومثله،11/503القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.33و/2والبرهان،161ص،الجلالينتفسيرومثله،6/922القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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25،

120ا!فرظن/9(!آتضحرولهت:تعالىقولهوكذلكذاتها،الآيةفيعنهاللهنهىعماينتهيلا

!مالى:قودأيفأومنهالأمر)2(،معنىإلىلهوضععماخارجاستفهامفهواصبروا)؟(،:بمعنى

9البقر(ؤآلأزفي!ئتالإـهـفانثآلتمخؤآلتةأتتغقنمآلتم!قديزممتئكلغلكلألتة\نتغقنم!!آلنم

أعلم.بمعنى،(و)الطلبمعنىإلىخرجمجازيالموضعينفيفالاستفهاملم1،071!كا

سورةوفي(تعلم)ألمبلفظ،،5/الآية،الحجسورةفيالآياتتحملالمعنىهذاوعلى

فذيهرث!(يمن!ققل:تعالىقولهوكذلك،52/الآيةالزمر،سورةوفي،041/الآية،التوبة

واتعظوا.احفظوا:أيلأمرابمعنىلاستفهامفا،لم51،71،22،32،40،15القمر/ا

النهي::الثانيالغرض

بريكقاغضكآلإدنتق!تةتها:تعالىقولهفمنها،كثيرةأمثلةالكريمالقرآنفيوله

(ةؤ!شختآنآحققآدته!آتخ!ثئؤقثض:وقوله،(4)ر!غتلا:أي16الانفطار/1(!ا!يريص

موضوعهعنخرجلاستفهامفا144/المائدةأ(آلمحآلئقتخشو(!فلآ:بدليلا31/التوبةأ

.(5)النهيمعنىإلى

!نخيتتقعونيحئهئمفيىليئوقذكأنئؤيموأتكئمآنآقئظمفون!!:تعالىقولهوكذلك

قوله:فيفالاستفهام175/البقرةا!!يغتموئؤلهئمعقلؤقا!ل!ينمالمجترفوته"فىثوأدئو

قولهومنهالكفر)6(،فيسابقةلهملأنلكماليهودإسلامفيتطمعوالامعناه(!آ!ظممون

آلقولونبآتفخث!لىتةكسلآآلتهإتقتمبهأات!تآؤآلئهتاابآةةآه!ئلعوجذتالوأقاةث!عففعلوأوإذا!:لىتعا

(1)

(2)

(5)

)كاأ

.847ص،الجلالينتفسيرومثله،2/393البرهانينظر:

قبلهاوالآيتينالآيةهذهفيالاستفهامإليهخرجالذيالغرضالسيوطيحددفقد،23،/3الإتقانينظر:

الأمر.بعنوان

.33و/2نلبرهاا

عندهما.المعنىبهذا،3/823الإتقانومثله،و3و/2البرهانيظر:

.(4)رقمالها!انظر

.61ص،الجلالينتفير:ينظر
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بهوالمرادإنكار)؟(،استفهام(!آلهقولون:فقوله،12"/الأعراف1(!لالهغلموئماآدئرعل

أعلم.والله،القولهذامثلعنالنهي

161/البقرةأ(فؤخينكوآخمتبإلذك!الذى!آدتتئتدلوهمت:تعالىقولهومثله

الأخساستبدالعنالنهيبهوالمرادللإنكار)2(،(!آلشثددوت:قولهفيفالاستفهام

يفعلمنحرآةفمابسغمىؤتكفروتانكئتبمغمق!أفئؤيحنوق:لىتعاقولهومنه،شرفلأبا

581/البقرةأآثغذاب!(آثصذالى+لرذونآلعئضليويؤمتمالذآآتحيؤؤفيإلأيخرك!مث!نيلف1ذ

للميثاقالمخالفالتصرفهذامثلعنالنهيبهالمرادإنكار،استفهاممهو!آفتؤمنون:فقوله

إتييشكأنإلأف!مصحدؤألأدتمآ!تصحدوألفضلآبكهقفافإذ!:تعالىقولهومنه،عليهماللهأخذهالذي

للطييينباثقغليؤثكتمؤهثمكلونييمنءآ!ؤأؤذزتتهزآقتتجذوتهرزيهآترغنق!ققألجينيحن

عنالنهيبهالمرادمجازياستفهام(!آقتشعذوتهفى:فقوله150الكهف/أتذلا!(

آ!زقتمآنمختتب!آتم:تعالىقولهوكذلك،تعالىاللهدونمنأولياءوذريتهإبليساتخاذ

تعالى:فقوله144/الفرقانأ(!صسبيلال!ضآهتمتللألغيما!كأالتمإقآؤلغقلوئورشتمعوئ

لاوالمعنىالحسبانهذامئلفيالوقوععنالنهي-أعلموالله-بهالمراد(تخ!تتمب!\ثم

لمنتنقادكالأنعامفهملهمتقولمايعقلونولاوتدبرتفهمسماعيسمعونهؤلاءأنتحسب

ييماتخآصق!قلغ:تعالىقولهأيضأومنه،(3)عليهمالمنعممولاهميطيعونلاوهميتعهدها،

لمآتكئئيتآفل!:وقوله،616/عمرانآلأ(!لالغثونوآشضيغلموآلثهبهءمجفئمثكمثيئ!ى

آئىؤلكئمؤنبآلتطليآلخقت!و!بئتلتمآتيهتفلق!ت!تشهدوئؤآنتم1لتهياتنئتكنركلئ

حملهيمكنالثلاثةالمواضعفيفالاستفهام،171،،0/عمرانآلأو!!ؤ\نتزتغلمون

فيماالمحاججةعلىلهمالتوبيخمعنىعلىاشتمالهمعالنهيمعنىعلى-أعلموالله-

بالباطلالحق!الباس-ه!"-محمدنعتعلىالمشتملةبالآياتوالكفرعلم،بهلهمليس

لاماآلئوعلىآتقولونتة!باتفخث!لىلآآلثةإت!قل:تعالىقولهومثلهوالتزوير)4(،بالتحريف

(2)

(3)

(4)

.203ص،الجلالينتفسيرومثله،281ص،العاحبي:ينظر

.31ص،الجلالينتفير:ينظر

.148ص،الجلالينتفسيرينظر:

.78ص،الجلالينتفسيرينظر:
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آدترغليآتقولوئبهذآجممثطنيفنعند!م!ان:وقوله،128/الأعراف1!لهغلمولنى

معنىإلىموضوعهعنخرجالموضعينفيفالاستفهاما68أيونس/(!تغلمونمالا

وبهتانا،كذبأاللهعلىوادعائهمقولهمعلىلهمالتوبيخمعنىيتضمنأنهإلىإضافة،النهي

لم،86لإسراء/ا1(حاعتاغقتحتميرثيملآؤآلترجايمببكتمررف!ييخم!آرتضحيآقآ!:لىتعاقولهومنه

وقوله:كاأ،والإسراء/أ(قاضفاغثضكتمقيزيم!لأخرئتارةييهيييذكتمآنآيحنترآش!:وقوله

آئنتمآئم!:وقوله،لم61/لملكاأ(!تمور!قاذاألأزفقبكمتخيق!آنآلتعأنيقنأمنم!ة

،مجازيالأربعةالمواضعفيلاستفهامفا11،/الملكأ(حاععاغل!كتميرسصلأن!م!تلآفيقن

قولهومنه،النفسفيتأثيرأوأشدوأقوىأبلغبهوالتعبيرالنهي-أعلموالله-بهالمراد

النهيمنهوالمرادمجازيلاستفهامفاا18/قعةالوا1(!فذهونآنتميثىآلخلىآقيهذا!:تعالى

تكذبوا،ولاتتهاونوالاأنبكموالأحرى!!!؟القرآنفيأتتهاونونفالمعنىمعأ،والتوبيخ

الآية.سياقمدلولهووهذا

إلىخرجمجازيفالاستفهام3،1أهود/(آدنهآفرمنآ!ينقالوأ!:تعالىقولهومنه

،1،2أهود/(1)(لث!ئخاتغليوهذاعحوزؤآتأةآند!لقولها:الملائكةإنكاربدليلالنهيمعنى

ؤتفمخكون!تغجبونأئحلىيمثهذا!آيق:تعالىقولهومئله،تعالىاللهأمرمنتعجبيلا:فالمعنى

التوبيخمعنىإلىخرجهنافالاستفهامكااأ-5والنجم/أصنيدون!(!ؤآنتمؤلاتنيهون

الباهرةوالآياتوالحكمالأخبارمنعليهاشتمللماللقرآنتكذيبأكانتعجبهملأن،(2)والنهي

بهويرادوتكذيبهمتعجبهمعلىالتوبيخبهيرادفالاستفهام،وتعجبالعقوللهاتحارالتي

تعالى:قولهأيضأومنه،ومقتضاهبموجبهوالعملبالتصديقالأحقوأنهذلكمثلعنالإقلاع

مجادلةعنوالنهيالتوبيخمعنىإلىخرجلاستفهامفالما2/النجمأ(!ماترىغلآمتخروتهفى!

حييم!بآتم!:تعالىقولهومنه-)و(،ألمثتلآئمغليه-لجبريلرؤيتهالمشركونأنكرفقد-خية-النبي

.112/الجاثيةأ!وآلضئلخمئوغملوأمنوأاةتخغتهضكألدينآنآلضئالئ1تجزحوأالدين

(1)

(2)

(3)

.،9/5القرآنلأحكامالجامعينظر:

.71/221القرآنلأحكامالجامعينظر:

.6و8ص،الجلالينتفمير:ينظر
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التحضيض::الثالثالغرض

منها:أمثلةلهالكريمالقرآنفيإليهخرجالذيالمجازيوالاستفهامب!يمذة،طلبوهو

لاستفهامفاكاأ5/عرافلأا1تئقونر!!وآقلآغترة7ئهإضنثكوقاألئةآتجدوأتعؤرذ!قا:لىتعاقوله

المجرىهذاوعلى،وعنفبشدةالطلبالتحضيفوهومعنىإلىخرج(!آقلآتنقون:قولهفي

وفي،13/الآية،يونسسورةفيالمعنىهذاعلىتحمل(تتقونآقلآ!الهبلفظأخرآياتوردت

،106،142،161/الآياتالشعراء،سورةوفي،23،32،87/الآيات،المؤمنونسورة

.241/الآية،الصافاتسورةوفي،771

آلا!اله:فقوله113التوبة/أ(زهنئثآ(ؤحئاقؤقآلانفنلوئ!الهأيضأ:ومنه

قاتلوا.:بمعنىبشدةالطلبوهوالتحضيضمعنىإلىخرجاستفهام!هونمسلوئ

التذكير::الرابعالغرض

ومنآدئهفنا!ؤفعلئكمأخذقذآتجئمث!آتغهموأآلتم!بيزفتم!قالم:تعالىقولهومنه

بهالمرادمجازياستفهام(نغاتوأ!الهآتم:فقوله180أيوسف/!يوشففيقرطئضقالهئل

عدؤثك!إبه،ألثمتطنلأتغدوأآتءادتميتيئإقكئمآغهذ!!آلؤ:تعالىقولهومثلهالتذكير،

وجعلالتذكير)1(،بهالمرادمجازياستفهام(آغهذ!آلؤ:فقوله160أيس/قبين!(

آنتصاذوآخيليب!ولممففاقققتمعلخغهلقاذ!الو:تعالىقولهالنوعهذامنوالسيوطيالزركشي

(2)(ؤالأزفيآلشهقتغيمبآغقئمإيئلتمأفل!أتتم:وقوله،18وأيوسف/و!!يبخهلوئ

ونقلالتذكير،عنفضلأ،(و)التوبيخمعنىيتضمنالموضعينفيوالاستفهام،133البقرة/أ

!م(تتيخائاؤىمخذك!وألئم:تعالىقولهالنوعهذامنعدالعلماءبعضأنالزركشي

آؤتخآ!اله:تعالىقولهومنه،11/الشرحا(4)وه!!كرذصتلثألرلهثرخ!:وقوله،16/الضحىأ

استفهام(هالوآؤتغآ:فقوله6511/عمرانآلأهذا!وآتئققنمضشقخها\ع!ئتمقذم!ي!ةآعنتئكم

(1)

(4)

.237/3الإتقان

.3/732لإتقانوا،يوسفآيةبخصوص،2/043البرهان:ينظر

الموضين.في،323،،ص،الجلالينتفسير:ينظر

.و2/04البرهان
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يعودالسبببأنأحديومبهمالخذلانوقوعمنتعجبواالذينوإفهامالتذكيريفيدمجازي

.(1)مغادرتهوعدمفيهبالوقوفأمرواالذيالمركزلتركهمإليهم

التحذير:أوالوعيدأوالتهديد:الخاصالغرض

الاستفهاملتضمنالكريمةالآياتفيبينهاالفصليصعبومتقاربةمتداخلةمعالبوهي

لهذهالمتضمنةالآياتسندرجولذلكوالتهديدكالوعيدأووالتهديد،كالتحذيرمعيينمنأكثر

فمف،الاتساعمنفيهلماذاكأوالمعنىهذاعلىحملهيمكنمنهاالكثيرلأنمجتمعةالمعاني

فالاستفهام17،/البقرةأ(!يغيودقؤقائ!يزوئقايغتئمأدتةأنيغتمون!آؤلآ:تعالىقوله

منيعلنومابعضإلىبعضهميسرمايعلماللهبأنالتهديدأوالتحذيربهالمرادمجازيهنا

ذلكيعلماللهبأنتهديدأولهمتحذيرفالآية،(2)كلذكتمأرادواوقد-"شفه-محمدنعت

آللإينكقرؤأ!أقخ!ب:تعالىقولهوكذلكذلك،فعلهمجزاءوسيلقونشيءعليهيخفىولا

نأظنواأ":لمعنىا2011/لكهفاأنرلا!(ليبهعينلنجقتماغتذتاإتآأؤلاحدويئ!يمجتادىتجذوأآن

.")و(.كلا.؟عليهأعاقبهمولايغضبنيلاالمذكورالاتخاذ

/لعنكبوتا1(!يقتنونلاؤممتما!ضاةتقولوأ!آئتزكوأ!آهم!لاآيم!حأ!:لىتعاقولهومثله

لابأنهمؤمنلكلوتحذيرالحسبانهذامثلأذهانهمفييدورأنللناستحذيرفالاستفهام،12

وكذلكالتحذير،بهالمرادمجازيفالاستفهام،(4)إيمانهحقيقةلهتتبينأنلأجلالاختبارمنبد

41/العنكبوتأ(!تخعو%مامصآةي!بقوتاآقآلصتمالبيغملونآلذيمتخ!همبأثم!:تعالىقوله

آتم!:تعالىقولهوكذلك،السابقةالآيةفيمرماعلىأيضأالتحذيرمعنىإلىخرجفالاستفهام

تحذيرالاستفهام12وأمحمد/(!آض!غتهتمآدتهتحرقيلقآنقرعققلوهمهصقآلذيئخ!يب

أيضآ:ومنه،ويفضحهمهؤلاءأحقادعلىوالمؤمنينويطلعهنبيهيظهراللهبأنهؤلاءلمثلكذلك

فالاستفهام5111/المؤمنونأ(!تزجعونلاآثتخاؤآنتهئماث!معطقتبهئمآتما!آفحم!ئتز

(1)

)و(

(4)

.بتصرف59ص،لجلاليناتفير:ينظر

.61ص،لجلاليناتفسير:ينظر

.104ص،لجلاليناتفير:ينظر

.425ص،الجلالينتفسيهر:ينظر
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ومئلهغيه،فيفيتمادىلحكمةلامخلوقأنهالإنسانيحسبأنمنالتحذيرمعنىإلىخرج

(!عثرآئغيوبآدتةوآثونخولهشلمزممريقلمآدتةآتيغتوأآلر!و:تعالىقوله

والوعيدالتهديدبهيرادهناهاالاستفهامأنعلىيدلقبلهاوالتيالآيةسياقفإنلم78/التوبةا

عليهماللهوسعفلما،يتصدقونسوفعليهماللهوسعإذاأنهممنوعدواماالمنافقينلإخلاف

بمضمونوهددهموبخهمثم،(؟)يلقونهيوملىإقلوبهمفينفاقأعقابهماللهفصيرأخلفوابالرزق

هؤلاء.فيهوقعمامثلفيالوقوععدملأجللأمثالهمأولهموالتحذيروالتهديد،الآية

زث!أؤفؤةمهمموآشمذمنآئقرودنمنىت!رءمنأقلكنذأدتةآلثيفلئمآؤلنم!اله:لىتعاقولهومنه

بأنوتذكيرهوالتحذيرللتهديدفيهالاستفهام(!آؤثنمتغتنم:فقوله178/القصصأ(خمعا

الله،طاعةفيمنهينفقوالملمالكنهم،للمالجمعأوأكثرمنهأشدالقرونمنسبقهمن

تركن!(آدتةبةنأرتغقم!ؤتؤذإيئكدبئثتأر!الو:تعالىقولهأيضأومنه،بذنوبهماللهأهلكهم

النبيونهيهوتوليهتكذيبهعلىلهووعيدتهديد(!أزتغقم:فقوله13،114العلق/1

فالاستفهاموأ/العادياتأآثقبويى!(نيمابغترإداتققمآقلآ!!:قولهوكذلك-غ!ر-،

.ويتصدقمنهينفقفلابالماليبخلأنمنالتحذيربهالمرادمجازي

الإمامجعلهفقد!أ6المرسلات/أآلأؤلين!(!آلزنهيك:تعالىقولهأيضأومنه

.(2)"عليكمفنقدرعليهمقدرنا"أي:قالالتحذير،منالزركشي

يعدأنيصحفلاوالتهديدالوعيدفيكلهاالسورةأنالزركشيإليهذهبماعلىويدلط

الأولين()أهلكنا:أيالخبر،بمعنىهوالذيالاستفهامبابمنالموضعهذافيالاستفهام

تعالى:قولهومنهالوعيد)3(،منالقزوينيالخطيبعدهاولذلكالتقرير،استفهامفيبيناكما

معنىإلىموضوعهعنخرجفالاستفهام146/أمريم(تإنجرهيمءايقيئغنآئتأرآيخمثقاذ!

تعالى:قولهومنهذاتها،الآيةفي(لأزخ!كو!طتلؤ!لس:قولهبدليلالتهديد،أوالتحذير

و!!ننقو!تآئلاقتميئةصسمقولوئ!آتعطيمأقزشيىورتآلمئمتجآفمتخؤلتىزتمنقتم!الو

(1)

(2)

(3)

.126،622ص،الجلالينتفير:ينظر

.33و/2البرهان:ينظر

.235/1الإيضاخ
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تحذرونألهلاوالمعنىوالتحذيرالتهديدمعنىإلىخرجفالاستفهام18،،86المؤمنون/أ

؟غيرهعبادة

اذاجمغتفزيتؤ2قيهئف!:تعالىقولهوالوعيدالتهديدبهيرادالذيالاستفهامومن

غلىلكب!ثئهيوؤجثتاأقيميمنقيجئعاإدافبهيف!:وقوله،125/عمرانآلأ(يخيهرتببلأ

ؤصهفضيقربزئالملبهكةلؤقئفضإذافكيف!:وقوله،114النساء/ا(!شهيلأافؤلأء

له:قوو،لما،/لملكا1(!تلإيمبقم!تغتونيه!!اله:لهقوو721/محمدأ(!ؤآذلرممتم

.711/المزمل1ليثيا!(آتيرتذ؟نتخغلئيزماإنكقزتمتئقون!قكيف

التنبيه::السادسالغرض

إبمترآلتم!:تعالىقولهمنهابأمثلةلهوضئل،(1)(رمألابمعنى)هو:الزركثيعنهقال

التيالآياتبقيةوفيالآيةفيالاستفهامهذاعنقال،5812/البقرةأريبرء(فياتزهمخآبئآلذى

علىتجريالتيفالآيات،(2)"وتنبهالأمورهذهفيبفكركانظر:ذلككلفي"المعنىذكرها:

مما،والأرضالسمواتفي-سبحانه-اللهصنعبماوالاعتبارالتنبيهعلىتحملالمجرىهذا

عنخارجةالآياتهذهمثلفيالواردةالاستفهاممواضعفكلبهوالاعتبارلهالتنبيهيوجب

النظرطلبأووالاعتبار"التنبيههومجازيغرضإلىاللغةفيلهاالموضوعةالحقيقيةمعانيها

هذاوردفقد.الآيةورقمالسورةباسممكتفينندرجهاجدأكئيرةوالآياتذكر"،بماوالاعتبار

لآسورةوفي،234،246،825/الآيات،البقرةسورةفيتر()ألمبلفظالمجازيالاستفهام

إبراهيم،سورةوفي،4،15،60،77و،44/الآياتالنساء،سورةوفي،23/الآية،عمران

،18،63/الآيات،الحجسورةوفي،83/الآية،مريمسورةوفي،19،24،28/الآيات

الشعراء،سورةوفي،45/الآية،الفرقانسورةوفي،14،43/الآيتانالنور،سورةوفي،65

سورةوفي،2،/الآيةفاطر،سورةوفي،2،31و/الآيتان،لقمانسورةوفي،225/الآية

وفي،7،8،41/الآيات،المجادلةسورةوفي،6و/الآيةغافر،سورةوفي،12/الآيةالزمر،

بلفظوورد،1/الآية،الفيلسورةوفي،6/الآيةالفجر،سورةوفي،11/الآيةالحشر،سورة

فيالأول،موضعينفيورد،"الآيةفييذكرماإلىوتنبهوابفكركم"انظروايعنيتروا()ألم

(1)

(2)

إليه.إشارةغيرمن3/382الإتقانفيالميوطيعنهنقلهوقد،2/340البرهانينظر:

.(1)رقمالها!ررانظر
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)كانبمعنىير()أولمبلفظوورد،51/الآية،نوحسورةفيوالثاني،20/الآية،لقمانسورة

والثاني،30/الآيةالأنبياء،سورةفيالأول:موضعينفيوردوقدوالتفكر(،النظرعليهينبغي

وردويتنبهوا(،وليتفكروا)فلينظروابمعنىيروا()ألمبلفظوورد،77/الآيةيس،سورةفي

،481/الآية،الأعرافسورةوفي،6،25/الآيتان،الأنعامسورةفيأولهمامواضعثلاثةفي

وفي،،و،48/الآيتان،النحلسورةوفي،14/الآيةالرعد،سورةفييروا()أولمبلفظوورد

،68/الآية،النملسورةوفي،7،120/الآيتانالشعراء،سورةوفي،9و/الآيةالإسراء،سورة

،السجدةسورةوفي،37/الآية،الرومسورةوفي،6،،1و/الآيتان،العنكبوتسورةوفي

سورةوفي،15/الآية،فصلتسورةوفي،31،71/الآيتانيس،سورةوفي،27/الآية

سورةوفي،2/الآيةالقمر،سورةوفي،44/الآيةالطور،سورةوفي،33/الآية،الأحقاف

في(يرون)أولابلفظوورد،9/الآيةسبأ،سورةفييروا()أفلموبلفظ،أو/الآية،الملك

الأنبياء،سورةوفي،8و/الآيةطه،سورةفي(يرون)أفلاوبلفظ،126/الآية،التوبةسورة

.44/الآية

،الأعرافسورةفيينظروا()أولمبلفظالواردالاستفهامالمعنىهذاعلىويحمل

سورةفييسيروا()أفلمبلفظوردماوأما!كا/الآية،قسورةفيينظروا(و)أفلم،!كا5/الآية

)أولموبلفظ،51/الآيةمحمد،سورةوفي،28/الآيةغافر،سورةوفي،51و/الآية،يوسف

،21/الآيةغافر،سورةوفي،44/الآيةفاطر،سورةوفي،و/الآية،الرومسورةفييسيروا(

منالسابقةللأممحصلفيماوالاعتبارللنظرالأرضفيالسيرطلبعلىمحمولفالمعنى

)أولمبلفظالواردالاستفهامفيوالتفكر،النظرطلبوهوالأولالمعنىعلىويحمل،العقاب

.8/الآية،الرومسورةوفي،481/الآية،الأعرافسورةفييتفكروا(

الترغيب::السابعالغرض

قرضعاآدتةيقرضىالذىذا!قن:تعالىقولهفمنها،مواضعسبعةالكريمالقرآنفيوله

لاستفهاموا،الموضعينفينفسهاظلألفابا111لحديد/ا،542/لبقرةاأ(*تاقيضعقهرحسنا

بهوالتعبير،تعالىاللهسبيلفيالمالإنفاقفيالترغيبمعنىإلىموضوعهعنخرجفيهما

ومنهبه،يطلبأوعنهيستفهمماإلىالانتباهطلبالاستفهامفيلأنوأفخموأقوىأبلغ

(!تخكلأومفكآئخفلاسثحر!عنرآدلكهل!آدئم!قال:الشيطانعنحكايةتعالىقوله
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له!ايقاعألآدمترغيبآكانوإنمااستفهامأ،يكنلم(أدلك!هل:قولهفإن1120أطه/

منق!يهوتاآلثثجرةقذ؟!ولائقرتا:تعالىبقولهالشجرةمنالاقترابمنعوهوعنهاللهنهىفيما

الترغيب،غرضإلىخرجمجازيفالاستفهام،11و/الأعراف،35/البقرةأ!ا(ألطايين

لت!ققا:وقوله،041/طها(يكفلىوشنغلىآدلكؤقلق!قولمأخضثتخثمىإد!:لىتعاقولهومنه

أختفقول،211/القصصأ!لم!وتعح!%تبماؤممتميكفلؤن!ث!تمبتمخآقلييلغ!يدأقل

بمنتعريفهمفيفرعونلآلترغيبأوإنمااستفهامأيكنلمأديك(!قل:-لخيهألمثتلائم-موسى

تجرؤ:افوأهلآد*قىعكآلذينيةئها!:تعالىقولهوكذلك،لهمويربيهالرضيعالطفلهذايكفل

كان!انمااستفهامأيكنلمأديك(!قل:تعالىفقوله511/الصفا!!عذا+ألي!مفقئجكا

تعالى،اللهسبيلفيوالجهادورسولهبالئهالإيمانوهيالنافعةالتجارةبتعريفهملهمترغيبأ

-ر!"-اللهرسولطفإن511/عمرانآلأ(ذ؟لحتمبخيزيمنآؤتتئكرقل!!:تعالىقولهومثله

المذكورةالشهواتمنلهمخيرآيكونمابتعريفهمالترغيبيريدكانوإنمامستفهمأيكنلم

السابقة.الآيةفي

التمتي::الثامنالغرض

قذجآتينقل!يقولمآلديمنىقسوة:تعالىقولههوواحدمئالالكريمالقرآنفيوله

لم.35/الأعراف1(غيزالزىكتآتغملقنغملنرذآؤتاله!ثفعوألثمفعاينلناققلبآل!ضا!يررسل

منواضحهوكما،التمنيمعنىإلىموضوعهعنخرج(لنا!ضل:قولهفيفالاسشفهام

بغذقؤيها(%دتههريخيء!آلهق:تعالىقولهعدأنهالعلماءبعضعنالزركشيونقل،الآيةسياق

الإحياء)؟(.عمليةمعاينةيتمنىالمستفهمكأن125و/البقرةأ

الدعاء::التاسعالغرض

مواضح:الكريمالقرآنفيوله،(2)الأعلىإلىالأدنىمنآنهإلاكالنهيوهو

بماتهلكنالا:فالمعنى5511/لأعرافاأ!يمآ4آهف!ئ!لأقعلتما!آتهلكتا:تعالىقوله:أولها

(1)

(2)

.ر2/14نهالبرا:ينظر

.3/239والإتقان،2/342البرهانينظر:
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الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل437

إلىخرجمجازيفالاستفهام،(1)غيرهمبذنبيعذبهملابأناستعطاففهومنا،السفهاءفعل

الدعاء.معنى

أيضأالاستفهام3،11/الأعراف1(!أتمئطلونقعليما!آقنهيبهآ:تعالىقولهومنه

بتأسيسآبائنامنالمبطلونفعلبماوتعذبناتهلكنالا:أيالدعاء،معنىإلىخرجمجازي

بناءلم30/البقرةأ(يهايق!يصدقنيهاتخعلأ!قالوأ:تعالىقولهالزركشيمنهوعد،(2)الشرك

قولهومنه،إليهأشرناالذيالاسترشادمعنىإلىوليسالدعاءمعنىإلىخرجالاستفهامأنعلى

(!تجيزضهمئليفيؤلهؤقلصآرئكلمتالقةةآضناماتمتتخذاززةفيسواتزجميصقالقىإد!!:تعالى

الا:بمعنى،النوعهذامنفهوالدعاءعلىحملإن(!آتتخذفيفالاستفهام1،4/الأنعامأ

الاستفهامفإنحالكلوعلىآخر،موضعفلهالتوبيخمعنىعلىالاستفهامحملوإنتتخذ(

الحالين.كلافيموضوعهعنخرجمجازي

الاستبطاء::العاشرالفرض

ولمخاآنخةتذخلوأ\نح!تتشآتم!:تعالىقولهفمنهاالكريمالقرآنفيأمثلةعدةوله

مغههـمتىاتوأةوآلدينآلرممولمتقولخقوآلص!آووزلننلوأآئتةسصآءشستهمتتيكممنخلؤأآللإيتتثلتأتكم

.4112/البقرةأ!ولقرآدتو

الزركشيمنهوعد،فحسبالاستبطاء)و(معنىإلىموضوعهعنخرج)من(فالاستفهام

تعالى:قولهبدليلقال148/أيونسضدقل!!(إبىبهختقآئوغدقداققؤتقولون!:تعالىقوله

إنكارهملفرطالاستهزاء)5(معنىعلىهووقيللم،4،الحج/أ(4)(بأئعذاب!له!ي!تمتغجلونك

ادبهنترآئوغدقداققوتقولون!:تعالىقولهفيالآياتتحملهذاوعلى،الرسلبهوعدتما

(1)

(5)

.422ص،الجلالينتفسير:ينظر

.22،ص،الجلالينتفسير:ينظر

.3/239الإتقانومثله،2/342البرهان:ينظر

.(3)رقمالها!انظر

.51/83القرآنلأحكامالجامعينظر:

http://www.al-maktabeh.com



،53الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

إنكارهملفرطمكةكفار"يريد:الآيةعلىتعقيبأالقرطبيقال،148أيونس/و!!ن!شيل!

فيعامهووقيلمحمد،يعدناالتيالقيامةمتىأوالعقابهذامتى:أي،العذابواستعجالهم

رسولها")؟(.كذبتأمةكل

تكذيبفيالأممعادةلأنوالإنكار،الاستبطاءلمعنىمتضمن-هناها-فالاستفهام

الكريم.القرآنفيذكرهاشتهرقدأمرعليهموالإنكارالرسل

متئؤتقولولنى!دممتتغجلو!ضقلآايقةئئاؤرليهئميحقعحلدنممنقيجيقآ!:لىتعاقولهومثله

ستفهاماتوغلأ(آفذامتى!:لهفقو،3،831،/نبياءلأا1(!قيئ!نتصصحدإنتوغلأآقدا

،(2)"الاستعجالفأرادواالعذابمنطلبوه"مافمنها،القرطبيذكرهاتأويلاتعلىحملوقد

الرسلبهؤغدهممايكونأنواستبعادإنكارهملفزطلهاستبطاءبالعذابالاستعجالهذافكأن

صحيحأ.

:الإياس:عشرالحاديالغرض

علىالزركيحملهالآيةفيفالاستفهاما26التكوير/أتذقبون!(!قأتن:تعالىقوله

تسلكونطريقة"فأية:قال،المعنىبهذاالزجاجعننقلأ-القرطبيوفسرهالإياس)و(،معنى

.(5)التنبيهمعنىعلىالسيوطيوحملها،(4)"؟مكلبينتالتيالطريقةهذهمنأبين

:الإفهامأوالإيناسعشر:الثانيالغرض

إلىخرجلآيةافيفالاستفهام711أطه/(!يخوسقبممي!كيفثوقا!:تعالىقوله

قدأمرألهاأنعلمفقدالإفهامبه"المراد:فارسابنقال،الإفهامأوالإيناسهومجازيغرض

(1)

(2)

(3)

.34و/8القرآنلأحكامالجامع

.28و/11القرآنلأحكامالجامع

.2/343البرهان

.1/343والقرآنلأحكامالجامع

.238/3الإتقان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل7و6

والسيوطيالزركشيوحملها.(؟)"يعلملمماحالهامنفأعلمه--لخيهآلمتتلأموسىعلىخفي

الذيالموعودالامتحانساعةحيةانقلبتإذامنهايخافأوتنفرلا:أي،(2)الإيناسمعنىعلى

.-غقئهآلمثئلائم-موسىعلىوخفي،لىتعااللهعلمه

والاستهزاء:التهكم:عشرالثالثالغرض

مواضع:أربعةالكريمالقرآنفيوله

آناوةابآؤتآتغئدماتتزكآنتآئىكآصقؤئفبيع!ثنتقالؤأ!:تعالىقولهأولها:

آصقؤئتث(!:قولهفي781أهود/(!آلزسييداتطيصلأتنتإتف!ؤأماآفؤلنالمت!عل

ومثلهالحقيقةعلىاستفهامآوليس،(ر)والتهكمالاستهزاءمعنىإلىموضوعهعنخرج

أو2،و1/الصافاتأشطقون!(لاتكؤقا!تاممونلاأققاذةالقيينإقيقراغ!:تعالىقوله

.(4)والتهكمالاستهزاءبهالمراد،مجازيفالاستفهام

!نغإنآتفتحهذامتئ!ولقولوئ:تعالىقولهيحملالمعنىهذاوعلى
مرلهسصقئاإذيتتئكتمخلغلىتدلكزهللذينكقرؤاآلموقا!:لهقوو،821/ةلسجدا1!!يتنصلإ

استهزاءالاستفهامهذاأوردالأولالموضعففي،17أسبأ/(!*جديل!لقخققإئكئمممققي

الاستهزاء،بهقاصدينالمجازيالاستفهامهذاالكفارأوردالثانيوفي،(5)إنكارهملفرط

!الوهلتدل!(:آخرونفقال13أسبأ/آفصاعلا(لآتةيينا!ال!:قالمنمنهملأنوالسخريةوالتهكم

كان-!يد-محمدأأنيعلمونوهم(خل!غلي:قالواولهذا،عليهبالمدلولوسخريةاستهزاء

أمرفيمجهولعلىيدلكماعليهالدلالةوعرضوانكروهلكنهم،قريشفيعلمآمشهورأ

.(،)والتلهيللضحكبهايتحاجىالتيالأحاجيببعضالتحكيمخرجفأخرجوه،مجهول

(3)

(4)

(6)

.281ص،الماحبي

.32و/3والإتقان،2/334البرهان:ينظر

.5و303،4ص،الجلالينوتفمير،2و3/9الإتقانومثله،2/343البرهانينظر:

.(3)رقمالهامقانظر

.14/111القرآنلأحكامالجامعفيالمعنىهذا:ينظر

الزمخثري.إلىونسبه،بتصرف،41/262،362القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

التحقير::عشرالرابعالغرض

،73

(!رممولاآدتهبعمثآلذىآهذالهزقاإلأتحذونثإنزأؤكقليدا!:تعالىقوله

علىاستفهامأمنهميكنولمالتحقير)؟(،معنىإلىخرج)أهذا(فالاستفهام141اوفرله!ان/أ

المرادفإنالتغابن/61أ!آبتثرتهدؤتا(:تعالىقولهومنهالعلماء،ذكرهماعلىا!قيقة

البشر،منوليسالملائكةمنتكونأنيجبالرسلأنيرونلأنهمالاستمحغاربالاستفهام

الهداية.إلىيدعورسولأيكونأنمنعندهمأصغرالبشروشأن

والتقريع:التبكيت:عشرالخامسالغرض

ةآنتضتمآبقيعي!ىآفهقاذ!زإ":تعالىقولهمنها،كثيرةأمثلةالكريمالقرآنفيوله

المرادأنإلىفارسابنذهبفقدلما!كا/المائدةأ!آلتؤ3ونيمنإبهترؤإقنآمخذونييلئالمررت!فق

"إنه:بقولهالمعنىهذاالقرطبيووضح،(2)ادعوهفيماللنصارىالتبكيتالآيةفيبالاستفهام

فيوأشدالتكذيبفيأبلغالسؤالبعدإنكارهليكونذلكعنادعىلمنتوبيخأذلكعنسأله

")ر(.التقريع

آئؤبهاؤقالفتجثجآءوممااداحتئزقراجهئمإلى!قرؤأألدين!وليييق:تعالىقولهومنه

تكقالوأهذايؤمكئملقآءوب!ؤرولكمرئبهتمءايمتىعلتكنمشلونمبمل!سرتأييهئمالتمخزنخهآلهثم

.1،1الزمر/أ(!ئبهعيزلنآغليآئعذابءطمةت!قحؤثيهن

فيما-فائدةلالأنه،التبكيت-أعلموالله-بهالمراد(تأييهئمالتم!:قولهفيفالاستفهام

الحسابمعهمجرىقدكفرواالذينهؤلاءلأنالتقرير،مجردعلىالاستفهامحملمن-يظهر

معنىعلىالاستفهامأوردوانما،الاستفهامهذابمثلتقريرهمإلىحاجةفلاجهنمإلىوسيقوا

والتعنيف.لهمالتقريع

نقمكممنبشر:أي"061/لمائدةاأ(ر!لأمجنذقثؤلةلكدينبشزآت!ئكمقلقل!:كذلكومنه

(1)

(2)

(3)

.148ص،الجلالينوتفسير،392/ووالإتقان،2/343والبرهان،31/35القرآنلأحكامالجامعينظر:

.181ص،الصاحبي

.6/5،3القرآنلأحكامالجامع
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الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل،83

.(1)"دينكممنشرأدينأنعرفما:قولهمجوابوهذا،المكروهمنلناتريدونمابشز:وقيلعلينا

نخبركمفهللكمشرآدينناكانإذالهمقيلوكأنه،التبكيتبهيرادالمعنىهذاعلىفالاستفهام

قولهومثله،الإسلاممنهجونهجبالتهآمنلمناللهعندمنمثوبة-لهمتبكيتآ-ذلكمنبشر

كانإذايعني2،1/الحجأ(آلزينىكمرواآدتهوعدهاآلتاردل!قنيثمزآقأنفكم!قل:تعالى

التبكيتبهيرادفالاستفهامالنار،؟ذلكممنبشرأعرفكمفهلشرأعليكمالكريمالقرآنتلاوة

.(2)مهلالشرواضماربالمؤمنينالبطشإرادةمنيضمرونماعلىلهم

يونس،سورةفيالتقريعأوالتبكيتإرادةعلىالمعنىبهذاالواردةالآياتبقيةوتحمل

سورةوفي،61/الآية،العنكبوتسورةوفي،8و/الآية،المؤمنونسورةوفي،34/الآية

،الزخرفسورةوفي،62/الآيةغافر،سورةوفي،6/الآيةالزمر،سورةوفي،3/الآيةفاطر،

)أنىيؤفكون(،)أنىتؤفكون(،)أنى:متقاربةبألفاظالمواضعهذهوردتوقد،87/الآية

آتآتون7قاذ،لقؤيموولوطاإد!:تعالىقولهومثلهتسحرون(،)أنى،(تصرفون)أنى،(يصرفون

منآلذكران!آتآتو!:وقوله،081/عرافلأاأ(!آلفقيينقنىآخلامقتهاستبقكمقانفخمث!ةآ

ؤآشضآتفصةلقؤموءآتأتولتلقآآدؤلوطا!:وقوله،5611لشعراء/اأ(!آلغئمين

لم،55/لنملاأ!آلئسثا؟ودغفنلثحهقلمآلقعاتونيئماآيعبهئم!:وقوله،لم45/لنملا1(!تصروئ

العادةهذهعلىلهموالتبكيتوالتوبيخالتقريعمعنىإلىخرجالمارةالمواضعفيفالاستفهام

ش!اجكرتقوثون!آتم:تعالىكقوله،النوعهذامنالآتيةالآياتعدإلىونميل.القبيحةالسيئة

(!قؤم*طاغونهثمآتميهدآآخئممتآمرقى!آتم:وقوله،031الطور/أ(!آتمنولترتيببهءتتزتمى

مممآتمغيزثق:منخلقوأآتم!:وقوله،331الطور/أ(تقؤلهويقولونآتم!:وقوله،لم23الطور/أ

أفصتطرويئكمآتمرتكخزالنمجندممثمآتم!لأيويمؤنقيلأزعقوآ!تتفؤلبأخلقوأآتم!ئخلقولتآ

أتجرالتثئهر!آتمآئتؤنؤثكئمثت!ئآتةآئم!يايؤبممصتطقشتمعمقفئمالتيييهلمحنمعونس!قرقئمآتم!

!آنم!أتحكيدونقآلذينكقرؤاييىلدونكتذتمآتم!نو!نكيفتمعنذ!آئغئبآتم!فثقلونقغر2يمنقهم

هذهفيلاستفهاما":السيوطيقال،314-53الطور/أ(!ثتركونقاآلتوسصتخنغئرأدتوإنةقئم

(1)

(2)

.6/234القرآنلأحكامالجامعينظر:

.بتصرفو21/5القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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،و9الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

قولىومنههضا،هاالمواضعهذهإلحاقرأينافقدذلكعلىوبناكأ،(1)"والتوبيخللتقبيحالمواضع

والتوبيخالتقريعإلىخرجفالاسشفهامولم5/الصافاتأقاشخترن!(قاذآتقهدون!:تعالى

!إيفكالقدونوقؤمهءمادافييهقالاذ!:ومثله،عقولهمفسادإلىإشارةفيهلأنوالتبكيت

معنىإلىخرجالموضعينفيفالاستفهام85،186الصافات/أترفيون!(ألتو؟ونءايقة

شأنها.تصيرإلىقصدأمعرفتهاتجاهللأنهوالتقريعالتبكيت

الاستبعاد::عشرالسادسالغرض

رم!وث!ؤقذتجآةئمآلدكرىقئمآق!:تعالىقولههو:الكريمالقرآنفيواحدموضعوله

نأي!تبعد:أيالاستبعاد)!(،معنىإلىخرجالآيةفيفالاستفهاما13/الدخانأ(!تجين

عنه.وأعرضوافتولوامبينرسولجاءهمأنبعدالتذكيرمعهمينفغ

التعجيب:أوالتعخب:عشرالسابعالغرض

تباعآ:ندرجهاكثيرةمواضعالكريمالقرآنفيوله

/عمرانآلأهدا(آتئفقئمقثتئهاأ!ئتمقذقصيصةآصختتكم!آؤتخآ:تعالىقولهفأولها:

فييخذلواأنتعجبوالأنهمالتعجبمعنىإلىخرجهذا(آق!:قولهفيفالاستفهام6511

منالخذلانسبببأنالقرآنعليهمفرد،فيهم-خير-اللهورسولمسلمونوهمأحدمعركة

المركز)3(.لترككمأنفسهمعند

/المائدةأ(!يؤلهكوئآلهثآنظزثزلأيخ!ئآتهصلتب!تفآنظز!:ومنه

معنىإلىخرج(آلأسئئتهصلبتن!آنظزصتف:تعالىقولهفيفالاستفهام1،5

عنانصرافهممنتعجيب(!يؤفكوئ!آلهث:وقولهمتعجبآ)هـ(،انظر:يعنيالتعجب

(!تؤقكونآلبقآق!دلكم:تعالىقولهومئله،المسيحإلهيةعدمعلىالبرهانقياممعالحق

(1)

(2)

.6و695،6،صالجلالينتفيرينظر:

.1/240والإيضاح،23و/3والإتقان،344/2البرهانينظر:

الثلاثة.المواضعفيعنهالآياتتفسيرأخذنافقد،37،،95،581ص،الجلالينتفشرينظر:

.(3)رقمالها!انظر
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الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل،40

الإيمانعنيصرفالذيالإنسانأمرمنالتعجيبمعنىإلىخرجفالاستفهاموأ5/الأنعام1

.والإبداعبالخلق-سبحانه-اللهبانفرادالبرهانقياممع

فهو130/التوبةا(!ئو!قؤيآتأدته!قن!ص:تعالىقولهأيضأومنه

العزيرإلهيةعدمعلىالدليلقياممعالحقعنوالنصارىاليهودانصرافمنآخرتعجيب

أغافر/(!!رفونآنألترءاتنتىفييخدلونالذينإلىترآتؤ!:تعالىقولهومنه،والمسيح

هؤلاءأمرمنالتعجيبإرادةعلىحملهيمكن(!رفون!آن:تعالىقولهفيفالاستفهاملم6و

حق.وبغيرعلمبغيراللهآياتفييجادلونالذين

التعجيببهيرادلاستفهامفالم4/المنافقونأ(يؤكون!آق!قتقهرآدته:تعالىقولهومثله

.(1)البرهانقيامبعدالإيمانعنوانصرافهمالمنافقينأمرمن

لثق؟هداإت!نتيخاتغليوقذاغحوزؤآتأةآئدتؤئقتئ!قاتث:تعالىقولهومنه

التعجيبمعنىإلىموضوعهعنخرج(ةآيد!فيفالاستفهام172أهود/(يعجيب

!ؤتققذ:تعالىقولهأيضأومنه(آدتهآفرمقآئغحبين!:الملائكةقولوبدليلالآيةآخربدليل

فيفالاستفهام120/النمل9(!آثفإبينمئ!انآئمآئهذهدآركطلأقالىققالآلطيز

عالهثل!ثقهذاإنإنقالصجذا\جقلآلأقة!:تعالىقولهومنه،(2)التعجببهالمراد،(!قا!

السابقة:الآيةوبدليل،الآيةآخرفيبهتصريحهمبدليلللتعجبفالاستفهام15أع/!!

الله،لاإإلهلا:قولوا:أن-هف!"-الرسولطلبفلما،14أص/(ضدريحئهتم!تجآةآنؤغوآ!

.(و)عجابليءهذاإنواحد؟إلهكلهمالخلقيسعكيفوقالوا:فتعجبوا

بون!يتتا!غنم:تعالىوقوله،211/المرسلاتأأيخلت!(تؤ2!لأفي:تعالىقولهومنه

معنىإلىموضوعهعنخرجالموضعينفيفالاستفهام1،12النبأ/أآنغطير!(ألتإغين

.(4)التعجب

(1)

(2)

(3)

الثلاثة.المواضعفيعنهالآياتتفسيرأخذنافقد،لم3،،95،581ص،الجلالينتفيرينظر:

.3/732والإتقان،2،344والبرهان،491ص،العلوممقاح:ينظر

المعنى.هذاعهأخذنافقد،5وصو،الجلالينتفسيريظر:

.381ص،الصاحبيينظر:
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47؟الكريمالقرآنفيوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقات

المجرمينعقابذكرمنالكريمالقرآنفيوردماالتعجببهيرادالذيالاستفهامومن

عليهم-الرسلرسالةليبطلواالأمثالوضربهمعنادهمأساليبمنوردماوأما،وتدميرهم

منهالتعجيبلغرضجاءمماذلكغيروإلىالآياتتصريفمنوردماأو-والسلامالصلاة

المواضعهذهفيالمستعملةالاستفهامأداةوأما،الآيةورقمالسورةباسمإليهنشيرالتعجبأو

كيف(.)انظربلفظصدرتأنهاالآياتهذهفيوالغالب)كيف(،فهيالتعجبلغرض

سورةوفي،50/الآيةالنساء،سورةوفي،259/الآية،البقرةسورةفيذلكوردفقد

يونس،سورةوفي،84،031/الآيتان،الأعرافسورةوفي،24،46،65/الآيات،الأنعام

سورةوفي،9/الآية،الفرقانسورةوفي،21،48/الآيتانالإسراء،سورةوفي-،3و/الآية

،50/الآية،الرومسورةوفي،240/الآية،القصصسورةوفي،14،51/الآيتان،النمل

يرادالذيالاستفهامومن.25/الآية،الزخرفسورةوفي،،3/الآية،الصافاتسورةوفي

وأداة،نفسهالمجرىعلىأخرآيات-السابقةالفقرةفيوردماعلى-التعجيبأوالتعجببه

،البقرةسورةفيالمعانيهذهوردتوقدأيضأ،()كيفهيالغرضلهذاالمستعملةالاستفهام

سورةوفي،43/الآية،المائدةسورةوفي،137/الآية،عمرانآلسورةوفي،28/الآية

وفي،159/الآية،يوسفسورةوفي،86/الآية،الأعرافسورةوفي،11/الآية،الأنعام

سورةوفي،6و/الآية،النملسورةوفي،2و/الآية،مريمسورةوفي،63/الآية،النحلسورة

المدثر،سورةوفي،6/الآية،قسورةوفي،15/الآيةمحمد،سورةوفي،82/الآيةغانر،

،6/الآيةالفجر،سورةوفي،1،20و،71،81/الآيات،الغاشيةسورةوفي،91،20/الآيتان

.أ/الآية،الفيلسورةوفي

التوبيخ::عشرالثامنالفرض

آيثزكوألقديمتتقولم!ثتم:تعالىقولهفمنه:تباعأندرجهاكئيرةمواضعالكريمالقرآنفيوله

التوبيخمعنىإلىخرج(أين)بلاسشفهامفالم22/الأنعامأ(!ترغمونآلديمتكنتغؤكمثرقيآيق

المتضمنةالآتيةالمواضعتحملالمعنىهذاوعلى،العبادةفيدثهشركاءاتخاذهمعلىلهم

سورةوفي،27/الآية،النحلسورةفيالمعنىهذاوردفقد)أين(.الاستفهامأداةعلى

،73/الآية،الأعرافسورةوفي،47/الآية،فصلتسورةوفي،62،74/الآيتان،القصص

وفي،6/لآيةا،الجاثيةسورةوفي،18/لآيةاغافر،سورةوفي،و2/الآية،الشعراءسورةوفي
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الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل،24

:صورةعلىمدغمة(من)أمبلفظالمجازيالاستفهامهذامثلوورد.55/الآية،النجمسورة

،20/الآيتان،الملكسورةوفي،60،16،62،63،64/الآيات،النملسورةفي)أقن(

آتجفيه!آقطكم:تعالىوقوله،318/عمرانآلأ(يئفوئآدثرينن2!آفغئر:ومنه12

!آفتأتوق!:لهقوو،021/فحقالأا1(يك!تيطآذقئختم!:لهقوو،051/ئدةلماا1(!تتغون

ؤزتجثم(زتناؤالؤآدثهفيآتخآضتتاقل!:وقوله،13لأنبياء/ا1(!تجضرو%وأنتضآقيضر

وقوله:،لم46الزمر/ا(!آتجهلونآيهاآغصلاتآمرؤلهتآفغتر(دثهقل!اله:وقوله،311و/البقرةأ

لآتقعثونماتفولوئ!لتم:وقوله،168أيونس/(!تغثونكالاآدترغلى!آتمؤلؤئ

!آلهلآتتصثمعوترر!(:وقوله012النساء/أ(!آتآخذونه،بهتئاوقوله12/الصفأ(!

ومنه!86يس/أ(!يغقلونآقلآآئخقققن!شهئعخزةومن!:وقوله171/لقصصاأ

.613/القلم،541/الصافات،35أيونس/تخكموت!!(لكزكعق!!تحا:تعالىقوله
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الخاممسالفمل

وأقسامهاالكناية

نفة:الكناية-أ

آخرإلىلفطعنالعدولمعنىعلىالمعتلوالحرفوالنونللكافاللغويةالمادةتدذ

الاسم،مقامبهالمكنىاللفظلقيام!اما،عفللمكنىوتعظيمأتوقيرأوإمالذكرهاستفحاشأإما

باسمه.يعرفكمابهف!عرف

كذا،اسموعنكذاعنيكنيفلان"كنى:(ـهأ75)تالفراهيديأحمدبنالخليلقال

فارسابنوقال.(؟)مل(ونحوهوالرفثوالغائطالجماعنحو،عليهبهيستندممابغيرهتكلمإذا

.(2)"أضيأوكنوت،عليهبهيستدلممابغيرهتكلمتإذا:كذاعنكنيت"يقال:(ـه3و5)ت

من-اللغةمعجماتعليهتزدلمفارسابنوأعادهأحمدبنالخليلقررهالذيوهذا

بدااللغويةالمادةلهذهتناولهمعندالمعجماتهذهأصحابأنإلاشيئأ،-العامالمعنىحيث

:(ـه770)تالفيوميأنتفخنمافمئلآإليها،الإشارةمنبدلاالفروقبعضلهاعرضهمفي

عنه،المكنيعلىبهيستدلبشيءيتكلمأنوهي،الكناية:والاسمكذا،عنبكذا"كنيت

الجوهريلاحظنابينماعنه،المكنيعلىبهالمكنيدلالةيشترطفتراه")و(والغائطكالرفث

بعدميشيكلامهفكأن(4)"غيرهبهوتريدبشيءتتكلمأن"الكناية:بالقوليكتفيهـ(3و8)ت

(1)

(2)

(3)

(4)

.(كنى)دةما،لعينا

.(كنو)ةدما،للغةايي!مقا

.()كنىمادةالمير،المصباح

.()كفيدةما،المحاح

45،
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واقافهاالكنايةالخامر/الفصل،46

تقييدإلىتحتاجولاللكنايةلازمةالدلالةهذهلكونعنه،المكنيعلىبهالمكنيدلالةاشتراط

لأندقيقغيرالكلامهذاولكن،عنهالمكنيعلىلهدلالةلاماإلىيعمدلاالمتكلمإذذكرها،

إلىلفظمنالعدولمجردهيوليستعنه،المكنيعلىبهالمكنيدلالةتستوجبالكناية

بهجاءوبماالجوهريعنوردبماالكناية،(ـه171)تمنظورابنفسرفقدذلكومع(؟)غيره

الدلالة،بهذهمقيدأحدهماأنمنالرغمعلىواحد،معناهماالقولينوكأنأحمد،بنالخليل

كناية،بغيرهالأمرعنوكنىغيرهبهوتريدبشي؟تتكقتمأن"الكناية:فقالبها،مقيدغيروالآخر

إمكانإلىهـ(718)تآباديالفيروزذهبوكذلك.(2)"عليهيستدلممابغيرهتكلمإذايعني

فيهتشترطلمماعلىالدلالةفيهاشترطتماقدمأنهإلا،القولينهذينمنبأقيالكنايةتفسير

بهوتريدبشيءتتكفمأنأوعليهبهيستدلبماتكلم:كنايةويكنويكنيكذاعنبه"كنى:فقال

ماعلىمعقبأ-ثراهاللهطيب-الفياضجابرمحمدالدكتورالمرحومأستاذناقال")ر(.غيره

منأولىعنهالمكنيعلىبالدلالةبهالمكنيتقييدفإنشيءمنيكن"ومهما:اللغةأهلأورده

الأساليبمنبغيرهافتختلطغيرهإلىلفطعنالعدولمجردالكنايةمنيفهملاكي،إطلاقه

نأهوالقولهذاإلى-الفياض-المرحومأستاذنادعاوالذيالمجاز")4(.أوالرمزأوكالتورية

لإحداهمامثلواكما-فارقيمنبينهماماعلى-والتوريةالكنايةبينخلطاللغويينمنعددأ

الشاعر:قولعلىمعقبآفارسابنكقولبالأخرى

بهافأضارحأحيانآوأعرببغييرهاقذوزغنلأكنوواتي

.(5)اسمهعنتوريةكأنهاكنيةالكنيةتسمىولذلك،للمصارحةمقابلةالكنايةجعلتراهألا

الكافأنإلىانتهىبلالضمثيلبهذافارسابنيكت!"ولم:-الفياض-المرحومقال

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

الكناية،موضوععنلهبحثفي-ئراهاللهطيب-الفياضجابرمحمدالدكتورالمرحومأستاذنايرىهكذا

.رأىكماوهو،37مجلد/الأولالجزء،العلميالمجمعمجلةمن911،201ص

)كني(.مادة،العربلسان

.()كنىمادة،المحيطالقاموس

.12هص،37مجلد/،/ا،جالعراقيالعليالمجمعمجلة

)كنو(.مادة،اللغةمقايش!
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ئغةالكناية
747

منظور:ابنيقولأنفيغرابةفلالذا(؟)بغيرهاسمعنتوريةعلىيدلالمعتلوالحرفوالنون

:أيتكنىوقد...بغيرهعنهوزيتإذا،عنهوكنوتالأمر،عنكنيتقولكمن،كنيةجمعالكنى

.(2)"ليعرفالحربعندكنيتهذكركأنه،الكنيةمنأو،وزىإذا،عنهكنىمنتستر،

إلىلفطعنالعدولهيالكنايةأنعلىاللغويينإجماعأنإلىالفياضالمرحوموذهب

إلىيحتاجأمروالإخفاءالسترمنأنهاعلىأجمعواالتيبالتوريةلهاوتفسيرهمعليهدالآخر

وإنما،!اظهارهإبرازهيعنيلاكماإخفاءهبالضرورةيعنيلااللفظذكرعن"العدولفإن،تدقيق

المتكلمفأثر!اخفاؤةسترهوأما،فيهللمتكلمأثرفلاأكثر،لاعنهوالإعراض،تركهمجردهو

فاللفظهنا"من:قالئم")ر(.أوضحإليهاآلأخرىإلىعليهاكانحالمنوتغييره،فيهواضح

وقصدغفدعنأخفيئالذيبالخفيئهوولاصراحةالمذكوروضوحبالواضحليسالكنايةفي

تحته،عمايكشفرقيقبثوببالمكسويكونماأشبهفهونظر،!امعانبتدقيقلاإتتبيفتكادفلا

إلىيعمدولهذا،يخفيههويستربكساءققك!ؤعنهالمؤزىأماعاو،هوولامستورهوفلا

دلالةأعحابهاعلىدالةهيإذالكنىبخلافوالتضليلوالإيهامالإخفاءإرادةعندالتورية

الناسغذذلما-اللغويونهؤلاء-عنهاغفلالتيالدلالةهذهولولامسمياتها،علىالأسماء

ومن،-أكأيتةغثظز-وعليعمر:كقولنا،الحسنوأبوحفصأبو:فقولناإليها،الأسماءعن

كالمترادفاتوالأسماءفالكنى-ةئغ!ةثدآز-بكيركأبيأصحابهاأسماءعلىطغتقدماالكنى

قولعلىمنظورابنبهعقبماأنإلىالفياضالمرحوموذهبأصحابها")4(،علىالدلالةفي

كنيتهذكرمنأووزى،إذا:كنىمنتستر،أي،تكنىوقدالقادسيةيومعلمآ"رأيت:القائل

وهويتسترلماذاإذ،الأولفيالصوابوجانبالثانيفيمنظورابنأصابفقد:قاللسعرف

المعاركوأبطالالحربوليوثيتستر؟!وممنأبطالها؟!منوبطل،القادسيةأعلاممنعلم

فيالرعبليشيعواأعدائهمعلىيكرونعندماوألقابهموكناهمبأسمائهميزمجرونوأعلامها

(1)

(2)

(3)

(4)

.(كنو)دةما،للغةايي!مقا

)كني(.مادة،العربلان

.121ص،و،مجلد/،أ،جالعراقيالعليالمجمعمجلةفيبحث()الكناية

.121ص،37مجلد/،أ،جالعراقيالعلميالمجمعمجلةفيبحث)الكناية(:ينظر
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748
وأقافهاالكناية/الخاصالفصل

"الكنايةأنإلىبحئهفيانتهىئم،ثوابهوأجزلتعالىأدلةرحمةقالكماوهو،(1)"نفوسهم

بعفالألفاظعنالعدولوهذا،(2)"رخآشيئآوليستعليهدالآخرإلىلفطعنعدول-لغة-

ابنقالأيضآ،اللغةأهلذكرهالأغراضالعزيزالكتابوفيالعربكلامفيجاءقدغيرهاإلى

نأوالثاني،ذكرهيستفحشالذيالشيءعنيكنىأن:أحدها،أوجهثلاثةعلى"الكنية:منظور

كماصاحبهافيعرفالاسممقامالكنيةتقومأنوالثالثوتعظيمأ،توقيرأباسيمالرجلعنيكنى

بهجرىالذيالاصطلاحيالمعنىعلىاللغويالمعنىهذاتطبيقأردنافإذا")و(،باسمهيعرف

.سنرىماعلى،إليهذهبوامايوافقفإثهالبلاغةعلماءعندالتعارف

البلاغي:حلط!مملافيالكنايةمعنى-ب

.(تأريخية)نبذةالكنايةمصطلحتحديدفيالأوائلالعلماءجهودأولأ:

ذكرهيليقلاغخايعدلواأويكنواأناعتادواقدوالناس،قديمالكنايةعنالحديث

مقاميقومأتهأوأليقأومنهأحسنآخرإلىلفظعنعدولأتهادامتما،يليقماإلى

الجاهليةبعزاءتعرى"من-!ه-:قولهالشريفالحديثفيرويفقد.ذلكغيرأوالاسم

بدعائها"دعا:معناه"الجاهليةبعزاءتعزى"من:فقولهتكنوا")4(ولا،أبيهبقننفأعضى

فيجهده-غ!فه-النبيجهدالتيالعصبيةإلىيدعوأتهوالغرض،لفلانيالفلانيافقال

لهقولواتكنوا(،)ولا:ومعنى،(أبيكأيز)عض:لهقولوا(أبيهبقنن)أمجضوة:ومعنى،محوها

عنتكنواولاأبيكأعضفبأيير:له"قولوا:أي،(5)"عليهالتشنيعفيمبالغةصريحبلفطذلك

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.122ص،3،مجلد//أ،جالعراقيالعلميالمجمعمجلةفيبحث،نفسهالمصدر

.(1)رقمالهاث!انظر

ابنمقالةمطلوبأحمدالدكتورأستاذناف!وفقد،461ص،بلاغيةقون:وينظر،()كنىمادة،العربلسان

والاصطلاحي،والنحوياللغويالمعنىبينمنظورابنجمعالنصهذا"وفي:فقالوعفأدقهذهمنظور

المتأخرين،البلاغةعلماءعندتحديدهاستقرماإلىبالنظريعنيدقيقأ".تحديدأمحددآالأخيريكنلموان

.قالكماوهو

.11و/3وايلاثرالحديثغريبفيالنهايةينظر:

اللهرحمةعليهما-مالكبنألفيةعلىعقيلابنشرحهامث!علىمطبوع1/49الجليلمنحةينظر:

.-تعالن
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،4والبلاغيالمصطلحفيالكنايةمعنى

ليستا!ايةأنعرفنا،لهالمخاطبينوفهمتكنوا()ولا-حيرر-:قولهتأملنالو،(؟)"بالقننالأيير

بلاغيأأوكان!حو!آذاكأوالعالمهذاإليهاأشارالتيالمتأخرةالمصطلحاتمنمصطلحأ

اشهـتحتىاللغويةدلالتهاطورتقدإليهاإشاراتهمكانتوإنأدبيأ،أومفسرأأوأصوليأأو

الاسمبهذاثبتتوقدمعروفة-الكلامأساليبمنأسلوبأ-فالكناية.(2)الاصطلاحيةإلىبها

آكأيتةعضفض-ز-الصحابةمنعددإشاراتذلكإلىأضفنا!اذا،البلاغةعلماستقلال!بعدحتى

الصحابةمن-المفسرينأنأدركنالهاوتعليلهمالكريمالقرآنفيالكنايةمنمواضعإلى

بناللهعبدالجليلالصحابيولعل،ذلكفيالسبقلهمكان-عنهمأخذممنأو-أخمبلتةغئفؤز-

أقي!:الآيةفيقولهمثل،الكنايةإلىالإشارةفيالأطولالباعلهكان-أ!يدهمجخظز-عباس

3ىاللهولكن،الجماع:الرفث":قال؟لم781/البقرةأ(ينصمآبكنمإنمألرقثلضحسايرآثيتة!نم

اللهولكن،الجماع:"المباشرة:قال811،/البقرةأب!يثروبمن(قألق!:قولهوفي")و(،يكني

:قاللم43النساء/أ(آلثسل!آؤلختصخ!:تعالىقولهفيوكذلك،(4)"ءاشبماشاءما:يكني

المنهجوهذا.(5)"ءاشبماشاءماويكنييعفاللهولكنالجماع:والمباشرةواللمس"المس

مجاهدمثل-آكأيتةغخاتاز-عباسابنبعدالأقدمينالمفسرينأكثرعليهسارالكنايةتفسيرفي

والنحاةاللغويونأما،(6)وغيرهموالضحاكوالسديهـ(117)توقتادةهـ(103)ت

منعليهدلمااللفظصريحعنعدولكلعلىالكنايةمصطلحوأطلقواأكثرتوسعوافقد

أطلقهـ(أ54)تالعلاءبنعمروأباأنذلكفمنوالأعداد،لأشياءاوأسماءوالكنىالضمائر

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

)عزا(.مادة،العربلسان:ينظر

العلميالمجمعمجلةفيللكنايةبحثهفيالفياضجابرمحمدالدكتورالمرحومأستاذنامنذلكأخذنا

.321ص،3،مجلد/،\،جالعراقي

.2/513القرآنلأحكامالجامع:ومثله،2/64الطبريتفير:ينظر

.و2/7الطريتفسير:ينظر

.5/225القرآنلأحكامالجامعومثله،5/65الطريتفسيرينظر:

،2/513القرآنلأحكامالجامعوينظر:،و541،232،323،324،72،و2/64،7الطريتفمير:ينظر

وغيرها.او88،93،190،1/ر،5/225،2/332

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وأقسافهاالكناية/الخامسالفصل057

"كنىأحمد:بنالخليلقولوكذا(؟)الصريحالاسممحللحلولهالضميرعلىالكنايةمصطلح

والغائطالجماعنحو،عليهبهيستدلممابغيرهتكلمإذاكذااسموعنكذاعنيكنيفلان

وأبرزبهاالمرادالمعنىعلىودلالتهامباشرةالكنايةمصطلحذكرفتراه،(2)"ونحوهوالرفث

بهيستدلغيرهاإلىالمستفحشةاللفظةعنالعدولوهو:الكلامفياستعمالهاإلىالدوافع

الأسماءعن(وفلانة)فلانبالعربتكنيةإلىهـ(أ80)تسيبويهأشاروكذلكمعناها،على

فإذامجراها،فأجريتغالبةعلاماتهيالتيالأسماءعنكنايةلأنهفلانبنفلان"هذا:فقال

تسمىالتيالناقةعنكنايةجعلوه،والهنةوالهن،والفلانةالفلان:قلتالآدميينغيرعنكنيت

آخرنوعإلىأيضآسيبويهوأشار")ر(،النوعينبينليفرقوابكذا،يسمىالذيوالفرسبكذا،

:فقالالعددعنالكنايةفيواستعمالهاوكم(وكذا)كذاالعربقولوهيالكنايةأنواعمن

بمنزلةللعددكنايةوهو)كم(بمنزلةالأشياءفيمبهموهودرهمآوكذاكذاله:قولك"وذلك

الضمائرعلىالكنايةمصطلحهـ(207)تالفراءوأطلقالأسماء")4(،فيبهكنيتإذا)فلان(

ضثيهء(يحنبص!ورةفأتوأ!:تعالىقولهفيكماالعظيمالقرآنكناياتمنعددإلىفأشارأيضأ

قولهوفي،(5)"القرآنمثلمنبسورةفأتوا:والمعنى،القرآنعنكناية"الهاء:قال123/البقرةأ

)هو(الضميرجعلتشئت"إن:قال185/البقرةأ(اخراجهئممت!يلغمحزموالو!تعالى

قلويبهمغلؤختمؤآبضنركئمقعكغآدئهآخذإقآرءتتصقتم!:تعالىقولهوفي،(،)"لإخراجاعنكناية

ذهابعنكناية()الهاء(بو!تأتيكم:تعالىقوله":قال614/الأنعام1(بويآتيكم1لئهغيزإبه"تن

ثم،(7)"الأولكالوجهالهدىعنكنايةالهاءإن:يقالوقدالأفئدةعلىوالختموالبصرالسمع

!ادباركإقبالك:للرجلكقولكالكنايةؤخذت-كثرت!ان-الأفاعيلعنكنيت"!اذا:قال

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

.او/أالقرآنمجازينظر:

.()كنيمادة،العين

.2/841الكتاب

.2و1/7الكاب

.\و/\القرآنمماني

.1/05القرآنمعاني

.1/533القرآنمعاني
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،5؟البلاغيالمصطلحفيالكنايةمعنى

!الى:مؤلىفي)ال!يتر(لفظةتفسيرهفيعباسابنإلىالفراءنسبهماوكذلك،(1)"يؤذيني

عنهوأدر،الضكاح:الموضعهذافي"السر:قال5312/البقرةأ(ييزادواسكللوالقلأؤلبهن!

القيس:امرئبيت

أمثاليز!لايحسنلاوأن،كبرتأتنياليوتمتسباسةزعمتألا

.(2)"عفاللهكنىمماأئاويرىالقراء:قال

بماكألؤأوجردممموآبضترممتمشخعهئمشيهدعل!يئاهو4آخاقاذاحق!:لآيةافي)الجلود(لفظة

،(ر)"هنعكنيماوهوالذكر،-أعلموالله-هناها"الجفد:قال،120أفصلت/(!يغملون

فأطلقهاالضمائرعلىالكنايةمصطلحإطلاقفيالفزاءمذهبهـ(12ه)تعبيدةأبووذهب

الكريمالقرآنكناياتمنعددعلىووقف(4)والغائبينوالمخاطبينالمتكلمينضمائرعلى

،42/الآيةالنساء،سورةفي(،)واللمس(5)الغائطكلفظمنهاعددفيصراحةالكنايةفذكر

سورةفي)السر()7(كلفظالكنايةغيرإلىينصرفلاشرحآالآياتمنآخرلعددوشرحه

تعالى:وقوله4411/عمرانآلأ(8)(آغقعكخظهأنققتختم!:تعالىوكقوله،532/لآيةا،البقرة

تقولوالعربنادمآ،أصبح"أي:قال،142الكهف/أييها(انقققآغلىيققمبكقتهخم!آق!

هيالرجللامرأة"يقال:قال811،/البقرة1(لكئميباسىهن!:تعالىوقوله")و(.للنادمذلك

151/الكهفأغضهمذا!آفصحيينمخذوماكغت!:تعالىوقوله.(15)"إزارهومحلولباسهفراشه

)1(معاني

)2(معاني

)3(معاني

)4(مجاز

)5(مجاز

)6(مجاز

)،(مجاز

)8(مجاز

)و(مجاز

مجاز(15)

.335/1القرآن

.16/3،1531القرآن

.16/3،153أالقرآن

39،وغيرها.،24/1،،8لقرآن

.128/1لقرآن

.155/1لقرآن

.،6،75/1لقرآن

.104/1لقرآن

.1/404لقرآن

أ/،كا.لقرآن
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وأقسافهاالكناية/الخاصالفصل752

،عضدهوقدفلانأ،فلانعاضدويقال،وعونيوعزيناصريأيعضديفلان"يقال:قال

مؤلفاتهمنمتفرقةأماكنفيالكنايةعنهـ(255)تالجاحظوحديث.(1)"ونقحرةقواة:أي

وربماالكنايةالناسيستعمل"وقد:كقولهالبابهذافيوصائبةدقيقةملاحظاتعلىينطوي

كماتفضلأ،!اماتنزهآإمالفظبألينالمعنىيظهرواأنيريدونالكلمةبدلالكلمةوضعوا

البخيلبعضهمسمىحتىنعممنحازآ،عدوهعنوالمنهزممصروفأ،ولايتهعنالمعزولسموا

"ولأمير:وقالمستعصيأ")2(السلطانبحقالمتعديالخراجعاملوسمىومصلحأ،مقتصدأ

نعم،حكيمأموذهبتعمرو،أموقالت،الفضلأمفعلتفقالوا:البنالمحبالعربكتتتىما

والكنىالأسماء)كتابفيكلهذلكفسرناوقد،الكنىتلكفيالتقدمإلىذلكدعاهمحتى

رجالبأسماءوبناتهابنيهاالرعيةسمتذلك"وعلىأيضأ:وقالوالأنباز()و("،والألقاب

)أبيبيكنىعمروكل،(الحسن)أبيبيكنى)علي(كلعارذلكوعلىونسائهمالملوك

العربكلامفيالكنايةعنأيضأالجاحظتحدثالنحوهذاوعلى،(4)"ذلكوأشباه،(حفص

الأبرعجذيمة:لهيقالوكان،الوضاحجذيمة"كقولهم:فقالكتابهمنأخرىمواضعفي

،الوضاحجذيمة:قالواشأنهعظمفلما،الأبرشجذيمة:-الكنايةوجههعلى-قالواملكفلما

وذلكالأبرصعنالكنايةموضعفيالاسمهذايضعونلأنهم،الأوضحجذيمةيقولوا:ولم

،(5)"ريثكالأوضح:لهيقالومن،جذيمةغيرالوضاح:لهيقالأبرصالأرضفيوليسكثير،

الأوديةبطونالغيطان!انما)الغائط(،الإنسانرجيعسموا"وكماقائلأ:الجاحظوأضاف

الفناء:العذرةوإنما،()العذرةومنهاللستر،الحاجةقضاءأرادواإذافيهاينحدرونكانواالتي

الأشياءتلكسميت،أفنيتهمفيوالزبلالنجوإلقاؤهمطاللماولكن،العذراتهيوالأفنية

قضاءأرادإذاكانالرجلأنوذلكالنجوومنهفيه،رميتالذيالمكانباسمبهارمواالتي

قالوا:كماينجو،ذهب:ذلكمنقالوا،الأرضمنالارتفاع:والنجوةبنجوة،تسترالحاجة

النجو:موضعغسلإذافقالوامفاشتقواثمالأمرلذلكالغائطإلىذهبإذا،يتغوطذهب

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.1/406القرآنمجاز

.1/842الحيهوان

.14،،1/146والتبينالبيان

.1/623الحيهوان

.،3ص،البرصان
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،35البلاغيالمصطلحفيالكنايةمعنى

وإلىا!خلاء،والى،المذهب!الىالمتوضأ،والى،المخرجإلىذهبوقالوااستخجى،قد

كان!انالحش!،المتوضأ:فسمواأستر،ذلكلأن،النخلمنالقطعة:الحش!انما،الحش

سواءشيءوكلالخرء،الاسملأنللخرء،ذهبيقولوا:أنمنهربأذلككلالنخلعنبعيدأ

ذهبماأكدقدالجاحظفترى.(1)"كنايةفكلهغائطأوزبلأوبزارأورجيعأوحشمنكان

اللفظةعنعدولأوتكون،الوضاح:لفظةفيكماللتعظيمتكونالكنايةأنمناللغةأهلإليه

الجاحظأوردهممابعدهاجاءماومثلهاالإنسانرجيععنكنايةالغائطفيكماالمستفحشة

.(2)ألطفإليهالمعدولاللفظكونوهوآخرلغرضالكنايةاستعمالآخرموضعفيوأكذ

مؤلفاتهممنمتفرقةأماكنفيالكنايةعنتحدثواأوأشارواقدالسابقونالعلماءكان!اذا

نأفيهذكرطويلأ)3(حديثأعنهاوتحدثخاصأمكانآلهاأفردقدهـ(276)تقتيبةابنفإن

وأأحيانأ،تتفققدلأسماءاكانتإذعليهالدلالةفيلتزيدلأبوةباالرجلاسمعنتكنيالعرب

تقومالكنيةلأنأوالاكتهال،عنوتخبرالحنكةعلىتدللأنها،بالكنيةالمخاطبةفيلتعظمه

عندهمالكنيةفتكون،كنيةالرجلاسمتجعل-الأحيانمنكئيرفي-العربلأنالاسممقام

بنعمروأباإن:قولهكالأصمعيالعلماءمنواحدغيرعننقلبماذلكوأكذ،الاسمهي

الكنيةفغلبت،والكنيةالاسمللرجلكانأنهوأضافكناهما)4(،أسماؤهماسفيانوأباالعلاء

أنهمذلكوعلل،هريرةوأبيذروأبيطالبوأبيسفيانكأبيبهاإلايعرففلمالاسمعلى

اسمآصارتبكمالهاالكنيةلأن(سفيانأبوبنو)معاوية،(طالبأبوبن)علييكتبونكانوا

كنيحينفكأنهالأفعالأوالأدواتمنحرفيجرهأوينصبهلمماالرفعحرفكلحظلأن

فيالكنيةجائتهذاوعلىواحدآالاسمانوجعلكهيئتهذلكفترك(طالب)أبو:قيلقبل

كلهمالخلقلأنالكنيةإلىالاسمعنالقرآنفيعدلوقد،العزىعبداسمهلأن،(لهب)أبي

علىتترتبالتيالبلاغيةوالفوائدودواعيهاللكنايةعرضهفيقتيبةابنجرىوهكذا.(5)اللهعبد

تبحثأنفيالعلماءمنبعدهجاءلمنوتمهيدأمتقدمةخطوةيعدهذاعملهفكاناستعمالها،

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.1/326الحيهوان

.2/330الحيوان

التعريض.إلىبضمنهاوأيشار،274صإلى256صمنالقرآنمشكلتأويل

.752ص،القرآنمثكلتأويل

بعدها.وما852ص،القرآنمشكلتأويل
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وأقافهاالكناية/الخاصالفصل457

للكنايةهـ(285)تالمبردوعرض،خاصةالبلاغةعلماءعندمفردبشكلوتعرضالكناية

الجمدي:النابغةكقولوالتعميةالتغطية"أحدها::أضربثلاثةعلىتقعأنهفذكر

مكتتيمكلخفياهمباللهغيموقداسمهابغيرأكيي

من"ويكون:الثانيالضربعنوقال.(1)"التوجيهبنفسؤخههامشابهةأخرىأمثلةوذكر

،غيرهمنمعناهعلىيدلماإلىالمفحشالخسيساللفظعنالرغبة-أحسنهاوذاك-الكناية

ثما81،/البقرةأ(ي!ئآلكئمإكألرقثآلقحسايرثيتةلحئم\قي!:-لأعلىاالمثلوله-اللهقال

خلالمنذكرناهاالتيالكريمالقرآنكناياتمنلعددوعرضالآيةمعنىتفسيرفيرأيهذكر

للضربوعرضتوجيهها")2(،فيطريقهمعلىفجرىالسابقينالعلماءلجهوداستعراضنا

نأالرجليعظمأنوهوالكنيةاشتقت"ومنه:فقالوالتعظيمالتفخموهوالكنايةمنالثالث

لهيكونبأنالتفاؤلجهةعلى()الصبيفي:ضربينعلىالكلامفيوقعتوقد،باسمهيدعى

واقتصر")ر(لاسمهصيانةولدهباسمينادىأنالكبيروفي،اسمهعنكنايةولدهباسمويدعىولد

باللغز)4(،يختلطالأمثلةمنعددأأنمعلها،أمثلةعلىالكنايةذكرفيهـ(2و6)تالمعتزابن

معنىعلىالدلالةالشاعريريدأن"وهو:قال،الإردافهـ(327)تجعفربنقدامةوشفاها

.(5)"هلوتابعردفههومعنىعلىيدلبل،المعنىذلكعلىالدالباللفظيأتيفلاالمعانيمن

هوالإردافأنعلمناأوردهاالتيالأمثلةإلىنظرنافإذا،الكنايةعلىينطبقالتعريفوهذا

القيس:امرئبيتذكرهاالتيلأمثلةافمن،غيرهعندبعينهاالكناية

تقضليعنتنتطقلمالضخىتؤوماهم!لارنفوقالمسلثفييث،وتضحي

:فقالبيتهاأمريكفيهامنلهاوأنالمرأةهذهترتةيذكرأنالقيسامرؤأراد"وإنما:قال

(2)

(3)

(5)

،،كا.،1/6،4الكامل

.2/472،4،4الكامل

.2/6،4الكامل

.64،65ص،البديعكتابيظر:

.751الشعرنقد
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ولكنها،لتخدمتنتطقلاوهيفراشها،فوقالضحىإلىيبقىالمسكفتيتوأنالضحىنؤوم

اشتهر)2(فيماالكنايةمصطلحفيداخلةهيللإردافأخرىأمثلةوذكرمتفضلة")1(.بيتهافي

فيماأيضأبالكنايةتختص()ر()اللحن:عنوانتحتأمثلةالنثر()نقدكتابهفيوذكرالعلماءعند

عن"فكني:قالوالغائطوالعذرةبالنجوالحاجةقضاءعنكالكنايةالعلماءعندمشهورهو

الذكروعنبالسرالجماععنكنيوكمافيها،لوضعهاتقصدالتيبالمواضعالحاجةقضاء

التعريضضمنذكرهاأنهإلاالكنايةمنبأنهاللأمسلةوتفسيرهتصريحهمعفتراه،(4)"بالفرج

شيء-فروقمنبينهاماعلى-والكنايةوالتعريضاللحنأنلنافيبدوالاستحياء،لغرض

كنايةفيوالتعريضللكنايةأ!اخمكانأأفردفقدهـ(328)تربهعبدابنوأما.عندهواحد

:قالالكريمالقرآنوفيالعربكلامفيالكنايةمنأنواعأفيهذكرالفريد()5()العقدالمشهور

عنكتابهفيتعالىاللهكنىوقد...ظاهرهيقبحالذيالمعنىعنالتكنية:الكنايةأحسن"ومن

مايمثلالكناياتلهذهالمتضمنةالآياتووجه،(6)"بالغائطالحدثوعنبالملامسةالجماع

ذلكإلىيضاف(7)هلمثلمابعضفيالكنايةمعالتوريةخلطأنهإلا.لهاالسابقونالعلماءفسره

أكثروأن،تطبيقيةأمثلةغيرومنبالكلاملهافيستشهدالمفترضةالحالةإيضاحإلىيعمدكانأنه

الحاتميوخصص.(8)الكنايةإلىانصرافهامنأكثرالتعريضإلىتنصرفوشواهدهأحاديثه

النحويعليأبيعننقلإذ(المحاضرة)حليةكتابهفيللكنايةخاصأمكانأأيضأهـ(كار8)ت

منللكنايةأخرىمتنوعةأمثلةذكركما،الاتساعطريقعلىغيرهعنبالشيءتكنيالعربأن

.158العر،صنقد(1)

.15و،15،158،صالثر،نقديمنظر:(2)

.5صوالثعر،نقد(3)

.6صه،النثرنقد(4)

بعدها.وما1/402الفريدالعقد(5)

.02،،1/502،602الفريدالعقد(6)

.702،كار1/502،6الفريدالعقد(،)

.361صإلى31صهمن:البيانوجوهفيالبرهان:ينظر(8)
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قدكان!صانفإنههـ(3و5)تالعسكريهلالأبووأما.(1)الكنايةعلىتمامآتنطبقالعربكلام

بينوكذلك،المماثلةأووالتمثيلالكنايةبينخلطفقدوالتعريضللكنايةمفردأفصلأخصص

)فلان:العربقولأوردالمماثلةفصلففي،الكنايةمنالإردافوأخرج،والتعريضالكناية

تهواخىهذآ!:تعالىقولهالعزيزالكتابآياتمنإليهوأضاف(التمثلاليمنفجعله(الثوبنقي

ولانت!صظهاكأع!قكإكمغثوتةتدكمخعلولا!:وقوله321/أص(ؤحدة"مخةولىمخةويتتعونتيغ

الكلمةهذه)عركت:بقولهمهذاوخلط،(و)أضيأالتمثيلمنفجعلها12والإسراء/1(آئبتصتو

وأمثلة،وصحبتهمودتهتركإذا،فلانعنكشحهفلانطوى:وقولهمعنهاأغضيتإذا(بجنبي

لأبياتجهفكيفالتمثيلمنوليستالكنايةمنالأمثلةوهذهالآياتأنومعلومكئيرة)4(أخرى

المواضعهذهمثلإلىوأشارتالمضمارهذافيسبقتهجهودآأنمع!!التفسير؟هذامثلهلال

السابقين.العلماءعندبعينهاالآيات!الى

معالكنايةمنالإردافأخرجقدهلالأباوجدناأخرىناحيةومن،ناحيةمنفهذا

ألظرمف(قصيرتفيهن!:تعالىكقولهالكنايةفيغالبهايندرجلهأوردهاالتيالأمثلةأن

سألتهلمنالمرأةوقول،أزواجهنعلىطرفهنوقصورعفتهنعنكناية156الرحمن/أ

الرماد،عظيمفلان:وقولهم،الطعامقلةعنكناية،(الجرذانقلةإليك)أشكو:المساعدة

عدهاعلىالعلماءأجمعالتيالأمئلةمنوغيرها،(5)الضيفانلكثرةالإطعامكثرةعنكناية

للتعريض،أمثلةذكرفقدوالتعريضالكنايةبينيخلطهلالأباوجدناوأخيرأ،الكنايةمن

الخلطلهذانجدولم،اثنانفيهايختلفلاالتي،(،)الكنايةمصطلحفييدخلأكثرهالكن

الرضيالشريفوأشارواحدأ،مصطلحأالمصطلحينيعدكانهلالأباإن:نقولأنلاإتفسيرأ

ضكةهذه:-!-قولهفمنها(النبوية)المجازاتكتابهفيالكنايةمنأمثلةإلىهـ(405)ت

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

.2/11،12المحاضرةحلية

.9،3،53،543،355،653ص،الصناعتينكتاب:ينظر

.(2)رقمالها!انظر

.(2)رقمالها!انظر

.ر35،351،52ه،صنفسهالمصدرينظر:

.و53،153،25صه،الصناعتينكتابينظر:
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57،

و!رحلجر!آ)؟(اصطلاحأالكنايةمعنىتحتيندرجتفسيرآفسرهثمأكبادها،بأفلادزمتكمقد

م!مورأبيعصرإلىوصلناوعندما(و)رخأمواضعفيوالاستعارة(2)رخأمواضعفيبالكناية

أبوابسبعةفيجعله،والتعريضللكنايةمفردأكتابأألفقدوجدناههـ(42و)تالثعالبي

أنواعفيهاذكرفصلأوأربعونثلاثةالفصولومجموع،فصولعدةعلىمنهابابكلاشتمل

فيهـ(4!كا)ترشيقابنيزدولموالتعريضى()4()الكنايةكتابا:وسفىالكنايةفيالأغراض

الكريمالقرآنمنالأمثلةبعضلهاذكرثمالمجاز،منعدهاأنهمنأكثرالكنايةلموضوعبحثه

فإنماالعربأشعارفيالتورية"وأما:فقالبالتوريةخلطهاأنهإلا(5)-ه!-النبيأحاديثومن

علس:بنالمسيبكقولذلكشاكلماأومهرةأوناقةأوبيضةأوشاةأوشجرةعنكنايةهي

الي!دروالأثأبيينضزةداعيهمالأرضيىشخردعا

الضباءضائنةعندهملأنهاشاةالمرأةتجعل"والعرب:وقال(6)"الناسعنبالشجرفكنى

ع!تتهوآجىهذآإن!غؤحل:قولهالكنايةفيالمتعارفهذاوعلى،نعجةيسمونهاولذلك

القيس:امرؤوقال،المرأةعنبالنعجةكنىلم32أص/!وحدمخةولطمخةويت!تعون

مغخليغيزبهالهومنتمتعتيخباؤهايراملايخذليؤبيضه

أنهإلاالكنايةمنالأمثلةهذهأنيؤكدذلككلفيفتراه.(7)"المرأةعنبالبيضةكناية

تدخلانكلاهماوالتوريةالكنايةأنوهوواضحأيبدووالسبب،()التوريةعنوانتحتأوردها

لأنك،الكنيةاشتقاقالكناية"ومن:بقولهالتوريةموضوعختمثمالسترأوالإخفاءمعنىتحت

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

.41ص،النبويةالمجازات

.21،22،!كا،15نفه،صالمصدرينظر:

.2والإسراء/آيةبخصوص،02صه،القرآنمجازاتفيالبيانتلخيص:ينظر

.-المقدمة-والتعريضالكنايةكتاب:ينظر

.1/268العمدة

.،1/113،21العمدة:ينظر

.ر1/113،21العمدةينظر:

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وأقسافهاالكناية/الخاصالفصل758

لنفسه،اختارماأومثلهفيتعرفماأو،ابنهباسمفلانأبو:فتقولبالأبوةالرجلعنتكني

الجديرومن،(؟)"دلولهيعيشبأنالتفاؤلجهةعلىللصبيذلكوتقولوتفخيمأ،لهتعظيمأ

عنونقلهأخذهقدذكرهامرالتيالئلاثة)2(الأضرابإلىللكنايةرشيقابنتقسيمأنبالذكر

الكنايةفصلهمفيالسابقينالعلماءجهودمنينتفعلمرشيقابنأنفتشعر-تصريحآ-المبرد

ابنوتحدث،(و)البلاغةعلماءعندمقررهوماعلىواحدآشيئأليستالأنهماالتوريةعنوتمييزها

شروطمنوشرطأالفصاحةأصولمنأصلأوكونهاالكنايةعنهـ(كاه6)تالخفاجيسنان

منهالذلكأمثلةفذكربها،يليقولاالتصريحفيهايحسنلاالتيالمواضعفيوبخاضةالبلاغة

القيس:امرئقول

إذلاليأىضغتةفذلتورضتكلامناوزقىت!حلاإلىفضزنا

المرأةعنالكنايةأيضأومنه،(4)"العبارةمنيكونمابأحسنالمباضعةعنكنىلأنه":قال

لكننا،(5)الكناياتمنوغيرهابالاستخلاعىالإحراقوعنبالتحيز،الهزيمةوعن،بالوديعة

فيهذكرهاالتيالأمثلةمنالرغمعلىالكنايةغيرشيءوكأنهالإردافيذكرآخرموضعفينجد

كناية(القرطمهوى)بعيدة:ربيعةأبيبنعمرقولمئلالسابقينعندللكنايةتطبيقيةأمثلةهي

القيس:امرئوقول،العنقطولعن

تقضليعنتنتطقلمالضخىتؤومنراشمهافوقالجسلثفييت،وتضحي

:البحتريوقولبيتها)،(فيمتفضلةمخدومةأنهاعنكناية

(1)

(2)

)و(

(4)

(5)

)كاا

.1/313العمدة:ينظر

.و1/13العمدةينظر:

آراءخلاصةمطلوبأحمدالدكتورأستاذناحأوفقدبعدها،وما2/383البلاغيةالمصطلحاتمعجم:ينظر

.المؤلفاتمنغيرهعنيغنيمماوأنواعها،التوريةفيالعلماء

.361ص،الفصاحةسر

.164،165،166،صالفصاحةسرينظر:

.032ص،الفصاحةسر:ينظر
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نصلهافأضلفتأخرئفأوجرئه

759

والحقدوالزعسباللسبيكونبحيث

ضمنيذكرهاأنهمعالكنايةبهذهسنانابنيصرحأنالعجبومن،القلبعنكناية

وعدللهالموضوعباسمهعنهيعبرفلمالقلب"أراد:البحتريبيتعلىمعقبأ-قال،الإرداف

قولالمجرىهذايجريومما:قالثم.(1)"فيهوالحقدوالرعباللبيكونبماعنهالكنايةإلى

:عبادةأبي

الأضغالب)2(مجامغوالطاعنينمخذبمأبيضبكلالضاربين

الكلامهذاكانفإذا،الكلامبهذاعنهافكنىالقلوب(الأضغان)مجامعبوالمراد

!!؟الكنايةمعنىفماالإردافموضوعضمنسنانابنجعلهقدذكرهسبقمماغيرهاأووالشواهد

هذاعلىسارواممنالعلماءمنسبقهومنسنانابنأنللناظريبدوولقدعنه؟نميزهاوكيف

المستفحشاللفظعنالكلامفيعدلماالكنايةيرونأنهمالإردافعنالكنايةفصلفيالنهج

عنالكلامفيعدلماالكنايةأنأوأسترأوأشهرأوألطفأوأليقأوأحسنهومماغيرهإلى

جهةعلىالصبيتكنيةأو،والتعظيمالتفخيمجهةعلىالوالدعنالولدباسمالكنيةإلىالاسم

ماعلىالإردافمن-الإطارهذاغيرفي-الكلامفيوردوماوعدواولد،لهيكونبأنالتفاؤل

نأداممالهامبررلاوالتبويبالتقسيمكثرةأنوالواقع،-الإطارهذاغيرفي-الكلامفيورد

البلاغيين.عندالكنايةمفهوملتطورصورةحالكلعلىلكنهاجميعأالمعانيهذهتضمالكناية

أخرىبفنونوخلطوهايحددوهالملأوائلاأناتضح"وقد:مطلوبأحمدالدكتورأستاذناقال

الكنايةحددالجرجانيالقاهرعبدجاءحينماولكنالمتأخرينعندوفصولأأبوابأاتخذت

هذهتعريفوظل،التلخيصوشراحوالقزوينيوالسكاكيكالرازيالمتأخرونذلكفيوتبعه

الحاضر")ر(.الوقتحتىكتبماكلفيأساسأالجماعة

(1)

(2)

(3)

.232ص،الفصاحةسر

.232ص،الفصاحةسر

.ا،صه،بلاغيةفنون
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الكناية.مصطلحتحديدفيالجرجانيالقاهرعبدجهود:ثانيأ

الجرجانيالقاهرعبدعرففقد،الفصلهذابهلنختمبإيجازسنذكرهمافهذاوبعد:

المعانيمنمعنىإثباتالمتكلميريدأن-ههنا-بالكناية"المراد:بقولهالكنايةهـ(147)ت

الوجود،فيوردفهتاليههومعنىإلىيجيءولكناللغةفيلهالموضوعباللفظيذكرهفلا

النجاد(،طويل)هو:قولهمالعربعنوردماذلكمثال،عليهدليلأويجعله،إليهبهفيوحي

،(الضحى)نؤوم:المرأةوفي،القرىكثير:يعنونالقدر(،رمادو)كثير،القامةطويل:يريدون

التعريفهذابعدالقاهرعبدوعقب.(؟)"اهرمأيكفيهامنلهامخدومةمترفةأنهاوالمراد

إجماعنقلثم،للكنايةحدهالذيوالحدالتعريفعلىالأمثلةانطباقكيفيةببيانوالأمثلة

بقوله::التصريحمنأبلغالكنايةأن:قولهموعلل(اليالإفصاحمنأبلغالكنايةأنعلىالعلماء

المعنىعنكنيتلماأنك،التصريحمنأبلغالكنايةإنقلنا:إذاالمعنىليسأنهذا"تفسير

فيالمزيةفليستوأشد،وآكدأبلغفجعلتهإثباتهفيزدتأنكالمعنىبل،ذاتهفيزدت

وأوجبتهأبلغوجهمنالكثيرالقرىلهأثبتإنكبلأكثر،قرىعلىدلأنهالرمد،جتم:قولهم

أسلوبآ-الكنايةمزيةبينثم")ر(.أوثقوبصحتها،أنطقبهاأنتدعوىواذعيتهأشد،هوإيجابأ

نأفيالسببفإنالكناية"أما:فقالالمزيةهذهوسببالحقيقةعلى-المجازأساليبمن

إثباتأن-نفسهإلىرجعإذا-يعلمعاقلكلأنللتصريحتكونلامزيةبهاللإثباتكان

تجيءأنمنالدعوىفيوأبلغآكدوجودهافيشاهدهوبماوإيجابهادليلها،بإثباتالصفة

معروفظاهروالأمرلاإودليلهاالصفةشاهدتدعيلا،وذلكغفلأ،ساذجأهكذافتثبتهاإليها

عندالجرجانيالقاهرعبديقفولم.(4)"والغلطالتجوزبالمخبريظنولا،فيهيثكلاوبحيث

إليه،يسبقلمالكنايةمنالنوعلهذاولإفرادهالنسبةكنايةعنآخرفصلفيتحدثبلالحدهذا

يصنعونكمانراهمأناوهوالمأخذلطيفالمسلكدقيقالقولطمنفن"هذا:النوعهذاعنقال

هذاالصفةإثباتفييذهبونكذلك،والتعريضالكنايةمذهببهايذهبوابأنالصفةنفسفي

شاعرآشعرأهناكورأيتودقائق،الطرفتملأمحاسنهناكبدتذلكفعلواواذاالمذهب

(2)

(3)

(4)

.52عرالإعجاز،دلائل

.55صالإعجاز،دلائل:ينظر

.5،،65صالإعجاز،دلائل

.5و،75صالإعجاز،دلائل

http://www.al-maktabeh.com



؟كا!ابغيالمصطلحفيالكنايةمعنى

هو"ومما:وقال.(1)"المصقعوالخطيبالمفلقالشاعرلاإلهايكمللاوبلاغةساحرأوسحرأ

وذلك،برديهفيوالكرم،ثوبيهبينالمجد:قولهموالتعريضالكنايةطريقعلىللصفةإثبات

كما،يلبسهالذيثوبهفييجعلهمابأنللممدوحوالكرمالمجدإثباتإلىيتوصلهذاقائلأن

هوالتيالقبةفيجعلهابأنالحشرجلابنوالندىوالمروءةالسماحةإثباتإلىزيادتوصل

:نؤاسأبيقولذلكومنفيها،جالس

يصيزحيثالحوليتصيزولكندوتةحلولاخودجازةفما

بلزومهالهلزومهاوإلىفيهيكونالذيالمكانفيبإثباتهاالصفةإثباتتوعلذلككل

بالعفة:امرأةيصفالشنفريقولاعتبرتإنوهكذا،يحلهالذيالموضع

ىت!فحبالقلاقهبيوتماإذاتيتهاالفؤيممنبقنجا؟تبيت

بأنعنه!ابعادهاعنهااللومنفيإلىتوصلأنهوذلكزياد،بيتمعنىفييدخلوجدته

أخرجقدكان!ان-ذكرتالتيوأمثالهزيادلبيتالمناسبحكمفيهوومما...بيتهاعننفاة

:-ةئمت!ةتلآز-حسانقولوأبدعصور؟في

تتخؤلاأنالئاسققأغياغقينامجقادةفاشتقزتتيتأالقخدتتى

:البحتريوقول

يتحؤليتئمثئمطفخةآليفيرحقهآئقىالقخذرأيتماأؤ

حيثيكونوجعلهمكانفيوالممدوحالمجدجعلأنهعلىالأمرمدارلأنذلك

.("الييكون

الكناية.مصطلحتحديدفيالقاهرعبدبعدجاؤواالذينالعلماءجهود:ثالثآ

تحديدبخصوصالجرجانيالقاهرعبدبعدظهرواالذينالعلماءعندجديديستجدولم

(1)

(2)

.362صالإعجاز،دلائل

.392،240صالإعجاز،دلانل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وأقسافهاالكنايةالخامر/الفصلكار2

وبرزإليهوأشاروالهمثلواأوالأوائلذكرهماعلىعملهميقتصرويكادلهاالتمثيلأوالكناية

الإشارةوحسبناالمجاز،منأوالحقيقةمنالكنايةعدفيالعلماءاختلافمسألةالوجودإلى

)المنتخبكتابهفيهـ(482تمحمدبن)أحمدالجرجانيجمعفقدبإيجاز،هذاعملهمإلى

ومنهاالكريمالقرآنكناياتبعضفمنها،الكنايةمنأنواعآالبلغاء(!اشاراتالأدباءكناياتمن

.(؟)والعباراتلألفاظافيوالتفنناللغاتفيالتوسعومنهالأدباء،واالبلغاءبينالجاريةالأمور

منموضعينفيالإردافعنهـ(15،تحيدربنمحمدطاهر)أبوالبغداديوتحدث

وفي،(2)المنثورةالأمثلةمنوردماالأولىالموضعفيذكر،(البلاغة)قانونالموسومكتابه

ذكرهاالتيالكنايةبعينههولهومثلذكرهالذيوالإرداف،(و)المنظومةالأمثلةمنوردماالئاني

قبله.العلماء

قصربأنبينهمافرقوقد،والإشارةللكنايةبابآأنردفقدهـ(845)تمنقذبنأسامةوأما

فيهحشد،القبيحاللفظعنالتنزيهفيالكنايةوقصرحسن،شيءكلعلىالدلالةفيالإشارة

وأالمماثلةأووالتتبيعالإردافمثلمنالسابقينكتبفيعليهاوقفالتيالكنايةأمثلةجل

.(4)الكنايةأوالتعريضأوالإشارة

الكناية.مصطلحتحديدفيالرازيجهود:رابعآ

القاهرعبدمذهبفيهلخمت!:الأول:فصولثلاثةفيالكنايةهـ(606)تالرازيوتناول

فلامعناهاغيرالأصليالغرضوكانأطلقتإذااللفظةأن"اعلم:وقالالكنايةفيالجرجاني

يكونلاأن!افاالأصليالغرضذلكعلىدالأليكونأيضأمقمحودأمعناهايكونأنإفايخلو

نأفيللقولالئانيالفصلخقهمضثمالمجاز")5(،هو:والثاني،الكنايةهو:فالأول،كذلك

(3)

(4)

(5)

المقدمة--لأدباءاكناياتمنالمنتخب

.4وصإلى4،صمنالبلاغةقانون

بعدها.وماو3ص،البلاغةقانون

.104صإلىووصمنالعرنقدفيالبديع

.1،361و5صالإيجاز،نهاية
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367البلاغيالمصطلحفيالكنايةمعنى

.(2)التصريحعلىالكنايةترجيحفيوالئالثالمجاز)1(،منليستالكناية

ياتىإحدىعلىتطبيقهأردناولوبالدقهتت!يممللكنايةالرازيتحديدأنوالملاحظ

!ورتي:وا!ارر!143النساء/أ!ه!آئغآلطيمنآخدروضنكمآؤجآء!:تعالىتولهمئلالكريمالقرآن

تصترآ،الحاجةلقفاءإليهاينحدرونكانواالتيالأوديةبطونهوأو،الأرضمنالمطمئن

باسمهلتسميتهكراهةالإنسانمنالمستقذرالخارجعنبهيكنىفصارالاستعمالكثرثم

معنىحقيقةأنمعناه،"الإنسانمنالمستقذرالخارجعنبهيكنى"فصار:فقولهم،(و)الخاص

معنىفحقيقةأجلهمنباللفظجيءالذيالغرضعلىدليلآلتكونأيضأومرادةمقصودةاللفظ

تعالى:قولهوكذلك-الجرجانيالقاهرعبدرأيعلى-وردفهتاليهوالمرادمقصودةاللفظ

نأالمرادلكنفيهنحقيقةأزواجهنعلىالطرففقصور156/الرحمنأ(آلظرلهففصزت!

وقد،للحقيقةوردفتالهوالعفةومعنى،عفتهنعنكنايةفهوغيرهمإلىتطمحلاأعيهن

هووهذا،للحقيقةوردفتاليهوماإلىبهايومأأنلأجلمعناهحقيقةوأريدتاللفظأطلق

قليل،بعدعليهسنقففيماوالمجازالحقيقةبينواسطةالكناية)إن:البلاغةأهلقولطمعنى

فيالمرأةهذهنوملأنمقصودةاللفظمعنىفحقيقة(الضحى)نؤوم:المرأةفيقولهموكذلك

نومفكثرة،والكثرةالمبالغةصيغمنصيغةأنهايعني،(فعول:و)نؤوم،حقيقةحاصلالضحى

وهوآخرمعنىعلىبهنستدلالأيامأضاحيعلىوتكرارهالمحددالزمنهذافيالمرأةهذه

الكنايةهواللفظإطلاقمنالأصليفالغرضبيضها،فيمتفضلةمخدومةمرفهةالمرأةهذهأن

.الرازيقولتفسيرهووهذا،الحقيقياللفظباستعماللاإالكنايةإلىالتوصلنستطيعلاولكن

الكناية.مصطلحتحديدفيالسكاكيجهودخامسأ:

بقوله:للكنايةحدهفيهـ(626)تالسكاكيقولمعنىمنكثيرآيقربالرازيفقول

المتروكلأن(4)"المتروكإلىالمذكورمنلينتقلملزومههوماذكرإلىالشيءبذكرترك"هي

(1)

(3)

.31،،361صالإيجاز،نهاية

.631،731صالإيجاز،نهاية

.()الغائطمادةالمنير،الممباح:ينظر

.981ص،العلوممفتاح

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وأقسامهاالكناية/الخاصالفصل،64

أفادلمابهاصرحولوفيهنالتيالعفةهو156/الرحمن1(آلظرمفقصزث!:تعالىقولهفي

آخربلفظآخرتصريحإلىحينئذيحتاجالطرفقصرلأنوالبلاغةالإيجازمنالكنايةأفادتهما

ودليلآشاهدأفصاراللازمإلىالانتقالاقتضى،الطرفقاصرات:هوالذيبالملزومجيءفلما

يكونبهالذيدليلهإثباتغيرمنغفلأساذجأالكلاميرىأنمنأبلغالأسلوبوهذا،عليه

هـ(،19)توالزركشيكاص(15)تالزملكانيابنعندوتكرر.أعلمواللهالمعنىإلىالإيماء

.(1)إعادتهعنفأغنىالجرجانيالقاهرعبدذكرهالذيالتعريف

الكناية.مصطلحتحديدفيالأثيرابنجهود:سادسأ

يجوزمعنىعلىدلتلفظةكلأنها"ورجحللكنايةتعريفاتعدةأوردفقدالأثيرابنوأما

والمجاز")2(.الحقيقةبينجامعبوصفوالمجازالحقيقةجانبيعلىحمله

الكناية.مصطلحتحديدفيالقزوينيالخطيبجهود:سابعأ

"الكناية:بقولهللكنايةهـ(73و)تالقزوينيتعريفتمامآالأثيرابنتعريفمنويقرب

.(و)"ذئنيحمعناهإرادةجوازمعمعناهلازمبهأريدلفظ

الأثيرابنقولفيوالمجازالحقيقةجانبيعلىاللفظمعنىحملجوازأنوالواقع

ولاتوضيحإلىيحتاجأمرنفسهالوقتفيمعناهإرادةجوازمعاللفظمعنىلازمأرادةأو

،43النساء/أ(آئغإلكائنآح!قنكغآؤجآح!:تعالىقولهلأن،إطلاقهعلىبهالأخذيمكن

بالوضوءالأمرتضمنتالموضعينفيوالآيةعغر،الأالحدثعنالكنايةبهالمرادكاا/المائدة

الموضعينفيالغائطلفظحمليمكنفلا-الماءعدمعند-التيممأوعغرالأالحدثمن

لازمإرادةعلىاللفظيحمل!انماانفرادعلىمنهماكليعنيوالمجاز،الحقيقةجانبيعلى

جواز)مع:القزوينيقولوأما،القبيحاللفظعنبهكنيالذيالحقيقيالمعنىمعالمعنى

(1)

(2)

(3)

القرآنعلومفيوالبرهان،73ص،والتبيان،501ص،القرآنإعجازالكاشفالبرهان:نفسهبالتسل:ينظر

2/103.

.561صالكبير،الجامعوينظر:،2/941السائرالمثل

.(2)رقمالهامث!انظر
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،56البلاغيالمصطلحفيالكنايةمعنى

المعنىليكون-الكنايةإرادةعند-معناهإرادةوجوبمع:لأصحا:فنقولحينئد(معناهإرادة

الحقيقيللمعنىوردفتاليهوالمجازيالمعنىلأن،المجازيالمعنىعلىدليلأالحقيقي

يوجبالغائطمنمجيءكلفليس!الا-تعالىأدثةرحمة-الجرجانيالقاهرعبدقررهماعلى-

فلفظأصغر،حدثأالإنسانأحدثإذاالوضوءيجب!انماللصلاةالقيامإرادةعندالوضوء

جانبيعلىحملهيجوزنقولولانفسهالوقتفيوالمجازالحقيقةبهيرادالآيةفيالغائط

الحقيقةعلىحملهالأظهربل(معناهإرادةجوازمعمعاهلازم)إرادةأووالمجازالحقيقة

!ؤيتز!:تعالىقولهفيالمرسلوالمجازالكنايةبينالفرقهووهذاذاتهالوقتفيوالمجاز

فيوالمجازالحقيقةجانبيعلىحملهيمكنلاالرزقفلفظ311اغانر/(رزقاآلمصماينتكم

هوالذيالمطرغافرآيةفي)الرزق(:معنىلأنحسبالمجازعلىيحملهبلالوقتنفس

السبب.وأريدالمسببفأطلق،الرزقسبب

الكناية.مصطلحتحديدفيالعلويجهود:ثامنأ

بشكلبالكنايةالمرادعلىوينطبقإليهذهبناممايقربهـ(74و)تالعلويتعريفولعل

لاواسطةغيرمنومجازأحقيقةمختلفينمعنيينعلىالدالاللفظ"هي:قال،سابقيهمنأدق

.(1)"التصريحجهةعلى

لهاتعريفهماأوالكنايةلمصطلحالجوزيةقيموابنالأصبعأبيابنخذتاسعآ:

دقيق.غير

الجوزيةقيموابنهـ(654)تالعدوانيعبعالأأبيابنأنإلىالإشارةمنبذولا

لموكأنهماالبلاغيينعندمفهومهمامنجزءعلىللكنايةتعريفهمااقتصرقدهـ(751)ت

هذاعلىالكنايةقصرإلىبذهابهماالعلماءإجماعخالفاأتهماأوالسابقونكتبهممايستفيدا

الحسن،باللفظالقبيحالمعنىعنالمتكلميعبرأن"هي:الأصبعأبيابنقال-غيرهدونالحد

بالطاهر")2(.الفاحشوعن

(1)

(2)

.1/3،3ازلطرا

.35ص،القرآنوبديع،431صالتحبير،تحرير

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وأقسامهاالكناية/الخامسالفصل،66

تعالى:كقوله،قبيحمعنىإلىيشيرحسنلفظإطلاق"هي:الجوزيةقيمابنوقال

الثانية:بالأرضأراد127/الأحزاب1قالوها(تتموآزضتاو\توقئمودلمحرممتمآزضهثمؤأؤرثكتم!

.(؟)"استمتاعهموجهةوطئهممحلكناللاتينساءهم

لاجزئيةدلالتهالأنالكصاية،مفهومكلعلىواضحةدلالةفيهماليسالتعريفانفهذان

الكنايةبينالفرقبيانهفيالجوزيةقيمابنزعموقدالعلماء،ذكرهاالتيالكنايةأنواعكلتشمل

صفةعنالكنايةأمثلةمنعددأفأورد(2)الحسنفيوالإشارةالقبيحفيالكنايةأنوالإشارة

المتقدمينإجماعبعدالبلاغيةالأنواعبينالخلطهذالمئلمبررولا)ر(الإشارةموضوعضمن

الكناية.موضوعضمنذكرهاالتيالشواهدهذهمثلعدعلىوالمتأخرين

تحديدفيإليهمالاستناديمكنالذينالعلماءتسميةفيالكلامخلاصةعاشرأ:

الكناية.مصطلح

الرازيلخصهالذيالجرجانيالقاهرعبدتعريفأنإلىالإشارةمنبدلاالختاموفي

تعريفوكذلكمعهما،المعنىفيويتفقاللفظفييختلفجديدقالبفيالسكاكيوسبكه

عباراتهماختلفت!انبهلأخذواإليهالركونيمكنالذيهو-والعلويوالقزوينيالأثيرابن

منالكنايةأقسامكلتحتهتنضويعاممعنىيجمعهاالعلماءهؤلاءتعاريففإنالكنايةعنفيه

العلماء)هـ(.بينيدورماعلىغيرهماورفضذاكأوالمثالهذاإدخالفيتكلفأوغموضغير

البلاغة.علماءعندوالمجازالكناية:عشرالحادي

منالكنايةكونإنكارإلىالأولالفريقفذهبنريقين،إلىالبلاغةعلماءانقسم

شهابذلكعلىوتابعهماالسلامعبدبنوالعزالرازيالفريقهذارأسعلىولعلالمجاز،

(1)

(2)

(4)

.621ص،القرآنعلومإلىالمخوقالفوائد

.(1)رقمالها!انظر

.521ص،القرآنعلومإلىالمصموقالفوائد

الذيهوالعلماءهؤلاءتعريفأنعلىمطلوبأحمدالدكتورأستاذناأكدفقد،1،صه،البلاغةفنون:ينظر

الحاضر.الوقتحتىكتبماكلفيأساسأظل
http://www.al-maktabeh.com



كار7البلاغيالمصطلحفيالكنايةمعنى

يستندالتيوالحجة،(ـه733)تالنويريالدينوشهابهـ(725)تالحلبيالدين

كثير)فلان:بقولكتريدفأنتقالوا،الكنايةفيمعتبرةالأصليةالمعانيأنالفريقهذاإليها

الألفاظمعانيدامتفماجوادأ،الموصوفكونعلىدليلأذلكوتجعل،حقيقفالرماد(:

المجازلأنالمجاز)1(منهوفليس،الكنايةهوالذيالأسلوبهذافيمعتبرةالحقيقية

يقولط:إذالمجازمنالكنايةعدعدمإلىبميلهيشيالسكاكيوكلام،الحقيقةإرادةينافي

الحقيقةإرادةتنافيلاالكنايةأنأحدهما::وجهينمنيظهروالكنايةالمجازبين"والفرق

تأوليارتكابغيرمننجادهطولتريدأنالنجاد،طويلفلان:قولكفييمتنعفلابلفظها،

حقيقةتريدأن،الغيثرعينانحو:فييصحفلاذلك،ينافيوالمجازقامتهطولإرادةمع

نأوالثاني،الحقيقةلإرادةمعاند؟قرينهملزوموالمجازوافيتأويليغيرمنالغيثمعنى

الملزوممنالانتقالعلىالمجازومبنىالملزوم،إلىاللازممنالانتقالعلىالكنايةمبنى

ذلكويتبينوالمجاز)ر(الحقيقةبينواسطةجعلهابأنهالقزوينيكلامويشي")ر(،اللازمإلى

ولاحقيقةلاواسطةأنهاعلىبناءإخراجها"الكناية:قالحين،لذلكالدسوقيتعليلفي

والكنايةله،وضعفيماالمستعملاللفظ-سبقكما-فلأنهاحقيقةليستأنهاأمامجاز،

الحقيقة،إرادةعنالمانعةالقرينةفيهااشترطفلأنهمجازأليستأنهاوأما،كذلكليست

إلىفذهبواالثانيالفريقوأماالمجاز")4(.تعريفمنأخرجهاولهذا،كذلكليستوالكناية

وإنمابهعنهالمكنييوضعللمعنىلماللفظأنوحجتهمالمجازأنواعمننوعأالكنايةغذ

وشاهدآآخرمعنىعلىدليلأواستعملتاستخدمتأوجعلتمعينةلحقيقةاللفظوضع

جعلتالألفاظأنمعناهلهالموضوعةالألفاظبغيرالمقصودالمعنىإلىفالوصول،عليه

أصلفيلهموضوعةهيليستمعنىإبرازفياستخدمتأوواستعملتالمعنىإلىمجازأ

ابنومنهمالمجاز،منبكونهافصرحواالعلماءمنالثانيالفريقذهبذلكوإلى،اللغة

(1)

(2)

(3)

(4)

،14،-141ص،التوسلوحسن،136صالإيجاز،ونهاية،85صالإيجاز،إلىالإشارةكتابينظر:

للاختصار.بتعرفآراءهمعرضنافقد،16-7/95لأرباونهاية

.91صه،العلوممفتاح

.2/645الإيضاخ

.4/62(التلخيص)شروحالدسوقيحاشية
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وأقسافهاالكناية/الخاصالفصل

يطلق)اللفظ:بعنوانفصلفيوفسرهاالكنايةعرفحينالجرجانيالقاهروعبد(1)رشيق

إطلاقوهوالتعبيرمنالأسلوبلهذايعني-الضرب"لهذاأنوذكر(2)(ظاهرهغيروالمراد

الأعمالأمرفييدوراتساعهعلىأنهلاإ،غايهإلىلاوتفننأاتساعأ-ظاهرهغيروالمراداللفظ

معدودةلكنهاالمجاز.غيرالجرجانيالقاهرعبدعندفالكنايةوالمجاز")ر(،الكناية:شيئين

عندهالكنايةحديفيدهماذلكإلىأضفنافإذا،ظاهرهغيربهوالمراديطلقاللفظفيعنده

بالكناية"والمراد:قالحينالمجاز،أساليبمنأسلوب-ريبدون-عندهأنهالناتبين

اللغةفيلهالموضوعباللفظيذكرهفلاالمعانيمنمعنىإئباتالمتكلميريدأن-ههنا-

،(4)"عليهدليلأويجعلهإليهبهفيوحيالوجودفيوردفهتاليههومعنىإلىيجيءولكن

حملهيجوزمعنىعلىدلتلفظه"كلبأنها:الكنايةحدأنفبعدالأئير،ابنرأيهووكذلك

مثشقةأنهاإلىذهبوالمجاز")5(الحقيقةبينجامعبوص!والمجازالحقيقةجانبيعلى

فيهايسترالتيالألفاظفيالحكمهذاوأجريسترتهإذاالشيءعنكنيتيقالالستر،من

إلىفذهبآخرتأويلأتأولهاأنهغيرمعأ،والمستورالساترعلىدالةفتكونبالحقيقةالمجاز

الاستعارةمنجزءالكنايةأنأيضأورأى،فلانأبوفيها:يقالالتيالكنيةمنمأخوذةأنها

كنايةفكلعام،عإلىخانسبةالاستعارةإلىونسبتهاعنهالمكنيبطيإلاتكونلالأنها

ظاهرعليهدلماهووالصريح،صريحلفظهاوالاستعارة،كنايةاستعارةكلوليستاستعارة

علىحملهايمكنالفرقوبهذااللفظظاهرعنعدللأنها،التصريحضدوالكناية،لفظه

والمتأخرينالمتقدمينالعلماءإجماعذلكإلىأضفناوإذاوالمجاز)6(،الحقيقةجانبي

حسن،بلفطعنهيعبرالقبيحوالمعنىالمستفحشاللفظوأنالتصريحضدالكنايةأنعلى

نألديناترجحلذلكاللغةفيلهالموضوعاللفظبغيرتكونالمعنىعلىالدلالةأنيعني

(1)

(2)

(3)

(5)

(6)

.1/268العمدة

.25ص،الإعجازدلائل

.25صالإعجاز،دلائل

.25صالإعجاز،دلائل

.75صإلى49صمن3السائرجالمثل

.57صإلى4صومن3الائرجالمثل
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،69البلاغيالمصطلحفيالكنايةمعنى

رأسهموعلىالمتقدمينالعلماءمنالجلةإليهذهبكماالمجازأساليبمنأسلوبالكناية

.(؟)المحدثونالبلاغةعلماءعليهووافقهم،الجرجانيالقاهرعبد

البلاغة.علماءعندالكنايةأقسام:عشرالثاني

المبردتقسيمفيوليسواحد،بابفيالمتقدمينعندوتدرستبحثالكنايةظلت

صورهاالعلماءدرسوهكذاأقسامها،بينالحدوديرسمأويوضحماإليهأشرناالذي

المتأخرونجاءأنإلىالتوريةأوالإشارةأووالتتبيعالإردافأوالكنايةعنوانتحتقسامهاوأ

وتقسيمالأثيرابنتقسيمهوالتقسيماتهذهوأشهرمنها،قسمكلمعالموأوضحوافق!موها

نأللتقسيمعرضهبعد-ذكرنفسهالأثيرابنلأنالأثير،ابنتقسيمعنوسنعرض،السكاكي

عنتفصيليةبصفةمختصأقسمكليكونأنالتقسيمشرطمنلأنصحيحغيرالتقسيم"هذا

.(2)"الأصلعموم

فيالكنايةألوانلمختلفشاملة)ر(أقسامثلاثةللكنايةفيهرسمفقدالسكاكيتقسيموأما

هي:الأقساموهذه،الكريموالقرآنالعربكلام

.(موصوفعن)الكناية،الموصوفنفسبهاالمطلوبالكناية:الأولالقسم

اختصاصالصفاتمنصفةفييتفقأنهيفالقريبة،وبعيدةقريبةإلىأيضآوتضقسم

الشاعر:كقول،الموصوفذلكبهامتوصلآفتذكرهاعارضمعينبموصوف

(1)

(2)

الأضغالبمجامغوالطاعنينمخذبمأبيضبكلالضاربين

اختصاعمهاالمتكلميتكلفأنفهي:البعيدةوأما،القلوبعنكناية(الأضغان)مجامع:ف

كون-العلماءلآراءعرضهبعد-مطلوبأحمدالدكتورأستاذنارجحفقد،164ص،بلاغيةفنونينظر:

وهيحقيقةالمقصودالمعنىعلىيدللالههااللفظلأنمجازالكنايةأن"ونرى:فقالالمجازمنالكناية

بالمجاز".الثيهمنألصق

.2/200السائرالمثلوينهظر:بعدها،وما751صالكبير،الجامع

.193صإلىأوهصمن،العلوممفتاح:ينظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


7،0
وأقسافهاالكنايةالخامول/الفصل

عداماكلدخولمنمانعأعفيأومجموعأيلفقحتىوآخرآخرلازمألازيمإلىيفمبأن

الأظافر(.عريضالقامةمستوي)حيئ:الإنسانعنالكنايةفييقولكأن،فيهمقصوده

صفة(.عن)الكناية،الصفةنفسبهاالمطلوبالكناية:الثانيالقسم

كقوله:إليهلوازمهأقربمنمطلوبكإلىتنتقلأن:فالقريبةوبعيدةقريبةأيضأوهي

منمطلوبكإلىتنتقلأنفهي:البعيدةوأما.قامتهطولإلىبهمتوضلأالنجاد،طويلفلان

الرمادكثرةمنفتنتقلالرماد،كثيرفلان:تقولأنمثل،متسلسلةلوازمبوساطةبعيدلازم

إحراقكثرةومنالقدور،تحتالحطبإحراقكثرةإلىالجمركثرةومنالجمر،كثرةإلى

كثرةمنثم،الضيفانكثرةإلىالأكلةكثرةإلىالطبائخكثرةومنالطبائخكثرةإلىالحطب

.بعيدةفالصفة،كثيرةبهاوالمطلوبالكنايةبيناللوازمفعدد،مضيافأنهإلىالضيفان

عن)الكنايةبالموصوف،الصفةتخصيمسبهاالمطلوبالكناية:الثالثالقسم

منسوبأبالمراديؤتى"إن:الزملكانيابنقالكماأو،عنهنفيهأولأميرأميرإثباتبهاويراد

.(1)"حقيقةلههيمنعليهيشتملأميرإلى

الأعجم:زيادقولالقسمهذاومن

الخشزجابننعلىضيربتقتهفيوالئذىوالشجاعةالسماحةإن

لاأنوأرادله،ثبوتهاأي،الصفاتبهذهالحشرجابناختصاصيثبتأنأرادفإنه

الصفاتإثباتفأفادعليهمضروبةوجعلهاقبة،فيفجعلهله،الصفاتهذهبإثباتيصرح

وتابعهللكنايةالسكاكيرسمهاالتيالثلاثةالأقسامهيفهذه.(2)الكنايةبطريقلهالمذكورة

(1)

(2)

هوالقولوهذا،38ص،القرآنإعجازعلىالمطلعوالتبيان،105ص،القرآنإعجازعنالكاشفالبرهان

بعدها.وما723صالإعجاز،دلائلفيذكرهالنوعهذافيالجرجانيالقاهرعبدلكلامتلخيص

وفائهمعوأبينأخصرلأنهالأعجمفلادبيتعلىالتعليقهذاعنهنقلنافقد،18أص،بلاغيةفنونينظر:

بالدلالة.
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،7؟البلاغيالمصطلحفيالكنايةمعنى

ا!ىذة!دةظ!الم!انسجلأنبالذكرالجديرومن،وغيرهكالقزويني)1(العلماءعليها

مماهي-السكماكيذكرهاالتي-الأقسامهذهأنوهيمطلوبأحمدالدكتورأستاذنا

تامآقفصيلأالأمثلةيفصلأودقيقأتحديدآيحددهالمأنهغير،الجرجانيالقاهرعبدذكره

السكايأوضحهالذيالتحديدهذاالكنايةألوانحددمنأوليبقى-ذلكمع-ولكنه

.(2)والمتأخرون

الكريم.القرآنفيالكنايةأمثلةعشر:الثالث

يشتملالكريمالقرآنأنوجدناالكريمالقرآنفيالكنايةلأمثلةاستعراضنالدى:توطئة

:الأولالقسم:هماالقسمانوهذان،قليلقبلإليهاأشرناالتيالثلاثةالأقساممنقسمينعلى

القسم.(موصوفعن)الكناية:بيعرفماوهي،الموصوفنفسبهاالمطلوبالكناية

القسموأفاصفة(.عن)الكناية:بيعرفماوهي،الصفةنفسبهاالمطلوبالكناية:الثاني

سندرجولذلك.الكريمالقرآنفيمثالآلهاأجدفلم(نسبةعن)الكنايةهوالذيالثالث

إليهاالعلماءإشاراتعلىواعتمادآالعزيزالكتابمنمستقصاةالأولينالقسمينأمثلةههنا

عليها.وتعليقاتهم

الكريم.القرآنفيموصوفعنالكنايةأمثلة:الأولالقسم-؟

موضعأوسبعيناثنينفيمتفرقةالكنايةألوانمنلونآعشرثمانيةالقسمهذامنوردوقد

يأتي:كماندرجهاالكريمالقرآنمن

فيعددهابلغمعينةبألفاظالكنايةهذهوردتوقد:الجماععنالكناية:الأولاللون

والقربوالمباشرة()الرفثبلفظةالجماععنالكنايةفمنها:لفظةعشرةإحدىالعزيزالكتاب

تباعآ:ندرجها،واللمسوالغشيانوالدخولوالاستمتاعلإفضاءواوالمسوالسروالإتيان

تعالى:قولهأولهماموضعينفيوردوقد)الرفث(:بلفظة)الجماع(عنالكناية-أ

(1)

(2)

.457/2الإيفاخ

.561ص/3جالبلاغيةالمصطلحاتومعجم،2،1بلاغيةفنون
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!آلخبئ:غؤحلقولهوثانيهمالما78/البقرةأ(ينمئآلكئمإنمألرقثريا!حملآتبتةلحخأقي!

11و،/البقرةأ(آئخبئفيؤلآجدالف!مهموئؤلارقثقلآآلحغييه!صق!رتفمنآلثثهرضغلومت

(؟)"الجماععنكنايةوجعل،ودواعيهالجماعذكرمنذكرهيستقبحلمامتضمن"كلام:فالرفث

الآية:فيالرفثمعنىعن-غضظا!يلةز-عباسابنعننقلوقد،الجماععنكنايةههنا:فهو

معنىعلىالثانيالموضعيحملوربما(2)"كنى-غ!ؤكل-اللهولكن،الجماع:"الرفث:فقال

.(4)حصأالأولوالمعنى،(ر)الكلاممنالفحش

81،/الآيةالبقرةسورةفيمرتينتكرروقد:()المباشرةبلفظة()الجماععنالكناية-2

عباسابنقالجامعوهن،يعني(تكئمآلتهب!ت!ماؤآتتغوأبميزوبن!قآلق:تعالىقولهفي

الآخروالموضع،(5)"ءاشبماشاءمايكنياللهولكنالجماع:"المباشرة:-آ!يدةعخظر-

ن!فالم،8،البقرة/أآثحم!نب!ر(فيعيهفونؤآشش!ولاتئمثروالنئ:تعالىقولهللمباشرة

علىنفسهاالآيةفيالمباشرةلفظحملسبقفقد،الجماععنالكنايةعلىحملهالأظهر

وأالبدنمسعلىحملوأن(،)الاعتكافيفسدالجماعلأن،كذلكأيضآوهذا،عنهالكناية

كلاممنعليهوقفتفيماأظهرالأولوالمعنىضعيفلكنهحقيقتهعلىفالكلامباليدلمسه

التفسير.أهلمنالعلماء

واحدموضعفيالكريمالقرآنفيوردوقد:()القرببلفظة()الجماععنالكناية-3

عنبهالكناية(تقربوهنلاابفالمراد2212/البقرة9(تظهرنحقئفرلهبىكن!ؤلا:تعالىقولهفي

(1)

(2)

)و(

(4)

(6)

.()رفثمادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

،ر1/83الكئماففيالمعنىهذامثلوينظر:،2/513القرآنلأحكاموالجامع،2/64الطبريتفسيرينظر:

والفوائد،9/204الفريدوالعقد،2/3،4اللغةفيالكاملوينظر:،38،14ص،الجلالينوتفسير،346

.362ص،للطيبيالتيانوكذلك،الآيةفيالمعنىهذاإلىالعلماءهؤلاءأشارفقد،621صالفموق،

.1/346الكافيظر:

.(1)رتمالها!انظر

،2/713القرآنلأحكاموالجامع،1/833الكثاففيالمعنىهذامثل:وينظر،و،/2الطبريتفسيريظر:

.2/303القرآنعلومفيوالبرهان،83ص،الجلالينوتفير،813

.93،ر8ص،الجلالينري!فتومثله،2/233القرآنلأحكاموالجامع،1/933الك!ئماف:ينظر
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773البلانيالمصطلحفيالكنايةمعنى

القربعنجطءإظالنهيلأن،لهمعنىلامنهنالدنوعلىالقربمعنىحمللأن(؟)الجماع

الأظهر.هووهذا،الجماعمعنىيفيدالذي

تعالى:قولهأولهماموضعينفيوردوقد:()الإتيانبلفظة)الجماع(عنالكناية-4

حرث!دن!آؤكتم:تعالىقولهوثانيهمالم222/البقرةا(آدتهآضزكئمحيثيحقفألهؤدنئتظقر!!قإذا

"أي:الثانيةالآيةعلىتعقيبأالزمخشريقال،1223البقرة/أ(ثشتئمآلمتفآتوأحرثكئملكتم

عليكمتحظرلاشئتمجهةأيةمنتحرثوهاأنتريدونالتيأراضيكمتأتونكمافأتوهن

وهوواحدأالمأتييكونأنبعدأردتمشتيأيمنجامعوهن:والمعنىجهة،دونجهة

فكنىفجامعوهن،يعني،الأولىالآيةفي)فأتوهن(معنىيكونوكذلك،(2)"الحرثموضع

الكريمالقرآنمنمواضعسبعةفيالكنايةمناللونهذامثلوورد)ر(بالإتيانالوطءعن

واللفظالشنيعالفعلهذاعنوكنيلوطقومفيالمعروفةالفاحشةبهمرادأ()الإتيانبلفظ

يقؤيهءقاذؤلوطاإد!:تعالىقودهفأودهاتباعآ،ندرجهاوأبدغوأسترأجملبدفظالمستقبح

آتآلؤن!:فقولهلم80/الأعراف1(!الفليينشنىآخديقتهاسصتقكمقااتفخش!ةآتألهؤن

(ةمث!عقئا!آتآلهؤن:"قوله:القرطبيوقال،(4)الرجالأدباريعني(وتوآ!تمةصث!خفتآ

المعنىهذاوعلى،(5)"ىنزأنهاليبينالفاحشةباسمتعالىاللهذكرهاالذكور،إتيانيعني

وفي،18/الآية،الأعرافسورةفي)تأتون(بلفظالكنايةوردتفقد،المواضعبقيةتحمل

،العنكبوتسورةوفي،54،55/الآيتان،النملسورةوفي،165/الآيةالشعراء،سورة

.(مواضعثلاثة)في2و،28/الآيتان

فيالكريمالقرآنمنواحدموضعفيوردوقد:)ال!ي!ز(بلفظة()الجماععنالكناية-5

أظهرهاأقوالعلى-ههنا-فالسر،1235/البقرةأ(سزالهؤاجكدوالنلأؤلبهن!:تعالىقوله

(2)

(3)

(4)

(5)

.4،ص،الجلالينوتفسير،3/88القرآنلأحكاموالجامع،ر1/16الكشاف:ينظر

.47ص،الجلالينوتفسيربعدها،وماو3/3القرآنلأحكامالجامعمثله،و1/62الكثاف

.47ص،الجلالينتفسيرومثله،3/90القرآنلأحكامالجامعينظر:

.212ص،الجلالينتفسير:ينظر

.243/،القرآنلأحكامالجامع
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بكثرةلهنأنفسكمتصفولاأي،"الجماع:السر:"وقيل:القرطبيقال،الجماع-أعلموالله-

وقال،الشافعيقولهذا،ىث!حفالزوجغيرمعالجماعذكرفإن،النكاحفيلهنترغيبأالجماع

القيس:امرؤ

أمثاليالضمزيحسنلاوأن،كبرتأتنياليوتمتسباسةزعمتألا

وتكتمونتنكحوهنلاأن،(يزالألهؤاجكلدوالنؤلبهن!قوله"معنىزبير:ابنوقال

.(؟)"ذلك

الكريمالقرآنفيمواضعستةفيوردفقد)الصئق(:بلفظة)الجماع(عنالكناية-6

أؤتضئئوفنثئمقاآلتهمئآةطقفئمإنغقئكالأخناح!:تعالىقولهأولهاالجماععنفيهابهكني

وهذا،الجماعبهيرادولكنالبشرتينالتقاءفالمماسة،لم236/البقرةأ(قيريضةلهنتفير!وأ

نأأووالمجاز،الحقيقةجانبيعلىيحملالكنايةفياللفظأنالبلاغةأهلقولمعنىهو

لازمبهوأريدحقيقيإطلاقهناهاالمماسةلفظفإطلاق،معناهلازمبهويراديطلقاللفظ

واحدوتمسوهن"تماسوهنالفراء:قالوالتقاؤهما،بشرتينبينمماسةالجماعلأن،معناه

هذاوعلى")و(.تجامعوهنلمما"معصاه:الزمخشريوقال،(2)"والمسالمماسة،الجماعوهو

ماقيضفلهربصةلهرضمتؤقنؤقذتضئ!والن\نقبتنينطققتموممنوان!:تعالىقولهيحملالمعنى

.7321/لبقرةاأ(قرضصتم

وتد"ؤثزيخ!ئقلييكونآلنرلت!قاثت:-آلتتتلآئمعليها-مريملسانعلىتعالىقولهوكذلك

وقوله:714/عمرانآلأ(!قييهونبمنتاقاتخاتقولم(فرممإداققغقايتث!آةحذيلث،لته*تخلققالتشر

لم.02/مريمأ(!تيتاأكؤتتمت!ثريختتص!يئؤتئملحنمليييهونأقلفقا!

(1)

(3)

ينظر:.إليهإشارةغيرمنالفراءعنالمعنىهذاالقرطبيأخذفقد،\و1،1و3/0القرآنلأحكامالجامع

،1/3،3الكشاففيالمعنىهذاأيضآ:وينظر:،76،،1/5القرآنمجازومثله،1/153القرآنمعاني

الإتقانفيواليوطي،2/303البرهانفيالمعنىهذاإلىالزركئيالإماموأشار،15صالجلالينوتفسير

3/143.

.أوو/3القرآنلأحكامالجامعومئله،1/551القرآنمعاني

.15ص،الجلالينتفسيرومثله،1/743الكشاف
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،(1)هنعكنايةلأنهالحلالالنكاحعنعبارةجعل:الآيةفيالمسأنالعلماءأوردفقد

قالكمالازمهبهوأريداللفظأطلقوإنما،تناسلبهيحصللاالحقيقيالمسلأنيقتضيهوهو

لهالموضوعباللفظيذكرهفلاالمعانيمنمعنىإثباتالمتكلميريد"أن:الجرجانيالقاهرعبد

،(2)"عليهدليلآويجعلهإليهبهفيومئالوجودفيوردفهتاليههومعنىإلىيجيءولكناللغةفي

عف.المسبلفظفكنيالجراعهوآخرمعنىعلىالدلالةبهالمقصودلكنحقيقةهنافالمس

تعالى:قولهوكذلك،البلاغةعلماءعندمعلومهوكما-المجازإلىمنهانتوصلالحقيقةلأن

كذويقغقئهقلكثمفضاتضئموهنئآنقتليمنثزطقفتوالنآئمؤ،منمتىنكختصإذااضنوأةألديئتاتها!

يمنمسحرلرزقتؤقالوأيماونتعوصتملمجتيمايهته!يحنطهرويئؤآلديمت!:وقولهلم4و/الأحزاب1تغتذونها!

تتتآلتما(آنقتلييمنمتتابعتنيثغزئينلؤمجذقيحمائمفمن!:وقوله13/المجادلةأ(تتمآشماآنقئلي

.(3)بيانهسبقعلىالجماععنكنايةالكريماتالآياتفي()المسفلفظة14/المجادلة1

الكريمالقرآنفيواحدموضعفيوردوقد)الإفضاء(:بلفظة()الجماععنالكناية-،

يميثفام!خموآخذق!تغعىإكآلهضئبغض!ئمؤقذتآخذوته!يهيف!:تعالىقولهفي

والسديومجاهد-آهـيتةغضظز-عباسابنعنالقرطبينقلفقد،112النساء/أ(!لجظا

الكناية،استعمالكلمةعباسابنعنذكرئم،(4)الجماع:الآيةهذهفيالإفضاءأنوغيرهم

معنيين:يحتملالآيةفيالإفضاءأنالعلمأهلعنالزركشي")5(وأورد.يكنيكريمالله"ولكن

،الأول"ورتجحوا:قال،الخلوةعنكنىأنهوالثاني،الإصابةعنبالإفضاءكنىأنهأحدهما:

يصلحولكنهحسنوهذا،الخلوةذكريقبحولا،اللفظفيذكرهيقبحعماتكنيإنماالعربلأن

.(،)"للترجيح

(1)

(2)

(3)

(4)

في74،404ص،الجلالينوتفسير،و4/29،11/1القرآنلأحكامالجامعومثله،2/505الكثاف:ينظر

الموضعين.

.25صالإعجاز،دلائل

.720الجلالينوتفسير،71/328القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.071ص،الجلالينتفسيهرومثله،5/021القرآنلأحكامالجامع

.(4)رقمالها!انظر

معاني=ينظر:يجمعهما.لم!انبهايخلوأنهوالإفضاءأنالفراء:وذكر،2/113القرآنعلومفيالبرهان
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القرآنفيواحدموضحفيوردوقد)الاستمتاع(:بلفظة)الجماع(عنالكناية-8

نقل،لم42النساء/أ!ولهريضحةأجورالنئثآلؤالنمئهنلهآشتتم!مفما!:تعالىقولهفيالكريم

بالجماعوتلذذتم"انتفعتم:(آشتم!عغ!قما:معنىأنوغيرهماومجاهدالحسنعنالقرطبي

لغة:التمغلأنعليها،التمتعلانطباقالجماععنكنايةفالآية،(1)"الصحيحبالنكاحالنساءمن

معنىهووهذا.مفإلاالغالبفي-يحصللاالتلذذلأنالجماعمعنىإلىبهومشارمراد

البلاغة.علماءاصطلاخفيالكناية

آيةفيالكريمالقرآنفيمرتينوردوقد)الدخول(:بلفظة)الجماع(عنالكناية-و

بهندخفتسآلئئتنم!آتكمقنحبور!مفىآلئئورلمب!م!:تعالىقولههيواحدة

"فإن:الزمخشريقال،123النساء/أ(علثحتمبهنئفلآلجنهاحطتردتيهولؤألئملهإن

عليهاوضربعليهابنىكقولهم،الجماععنكنايةهي:قلتبهن()دخلتممعنىماقلت

جامعتموهن")3(،:بهن"دخلتم:الجلالينتفسيروفي.(2)"رتسلاأدخلتموهنيعنيالحجاب

فالدخولوالمجازالحقيقةجانبيعلىالدخولمعنىفيهاحملالجماععنواضحةكنايةفالآية

وهوالآخرالمعنىاللغويالمعنىبهذاويرادالستر،!ادخالهنعليهنالحجاببضربحقيقة

.()الجماعالآيةفيالمقصود

موضعفيالكريمالقرآنفيوردوقد)الغشيان(:بلفظة)الجماع(عنالكناية-؟5

قال،811و/الأعرافأ(يهءقخرتخفيفاحضلأحملتتغ!ثتحفاقاتا!:تعالىقولهوهوواحد

"تغشاها::قالالجلالينتفسيروفي(4)"الغشيانوكذلكالجماععنكناية"التغشي:الزمخشري

.(6)"الوقاععنكناية:"التغشي:القرطبيوقالجامعها")5(،

(2)

)و(

(4)

(6)

.الجماععنكناية326صر،التانفيالطيبيوعدها،25و/أالقرآن=

.108ص،الجلالينوتفسير،1/519الكثاففيالمعنىهذامثل:وينظر،21و/5القرآنلأحكامالجامع

.5/311القرآنلأحكامالجامعومثله،1/715الكاف

.51،ص،الجلالينتفمير

.1/268العمدةوينظر:،3/143،144الإتقانومثله،2/136الكشاف

.231ص،الجلالينتفسير

.3و،/،القرآنلأحكامالجامع
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الكريمالقرآنمنموضعينفيوردوقد)اللمس(:بلفظة)الجماع(عنالكناية-؟؟

فيفاللمسكاأ،/المائدة،43النساء/أ(آلت!م!ل!آؤلخ!خ!:تعالىقولهوهما:نفسهباللفظ

آكأيتةغخظ-ز-عباسابنعنالتفسيرأهلنقلفقد،الجماعمعنىعلىمحمولطالموضعين

وقد،(1)"ءاشبماشاءماويكنييعفاللهولكن،الجماع:والمباشرةواللمس"الصس:قوله

ههنا--"اللمس:قال،(ـه210)تعبيدةأبومنهمالعلماءمنجمعالمعنىهذاإلىذهب

فيالفقهاءأكثر"قال:بقولهالكنايةهذهعلىالفقهاءإجماعالمبردونقل(2)"الغشيانعنكناية

ربهعبدابنوقال.(3)"الجماععنكنايةهو:ا6الماندة/أ(امب!سقلآآؤلخ!خ!:شازكؤتخالققوله

(4)"بالملامسةالجماععنكتابهفي-غنىقي-اللهكنى"وقد:الكنايةعنحديثهمعرضفي

وعفل،(7)والسيوطيوالزركشي)6((5)العسكريهلالأبوأيضأالمعنىهذاإلىوأشار

الآيةهذهالطيبيوذكر،(8)"الملامسةعنالجماعيخلولا"إذ:فقالالكنايةهذهالزركشي

الكناية،حدفيالبلاغةعلماءلمذهبتفسيرهوالتعليلوهذا،(9)الجماععنالكناياتضمن

الجماعكان!انالمقصودهوالمجازلكنوالمجازالحقيقةجانبيعلىفيهاالألفاظتحملإذ

يستفحشعماللقرآنتنزيهأالجماعلفظعنيكنىالملامسةوبهذهحقيقةبشرتينتلامسهو

.ذكره

الكنايةمناللونهذاوردوقد:()المراودةبلفظة(الجماع)طلبعنالكناية:الثانياللون

يأتي:كماندرجهامواضعسبعةفيالكريمالقرآنفي

(2)

(3)

(4)

(5)

(،)

.211ص،الجلالينوتفسير،5/522القرطبيوتفسير،5/56الطبريتفسير:ينظر

.1/155القرآنمجاز

.2/2،4،474والأدباللغةفيالكامل

.1/204،205الفريدالعقد

.523الصناعتين

.3هو/2القرآنعلومفيالبرهان

.3/341لإتقانا

.2/303القرآنعلومفيالبرهان

.362ص،التبيانيخظر:
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تث(هيتآلأئو.ؤقالمتتف!صمهءوغقق!ضعنتئيهافهؤآلتيؤزؤدئة!:لىتعاقوله-1

المواقعةعنكنايةفالمراودةيواقعها()1(أنمنه)طلبت)راودته(::فمعنىلم،23ايوسف/

الحققةجانبيعلىالكنايةألفاظحملهمفيالبلاغةعلماءل!سيرموافقوهو،أجملبلفظ

غيرمنومجازأحقيقةمختلفينمعنيينعلىالدالاللفظهي:"الكناية:وقولهموالمجاز)2(

الجماعهيومنتهاهانفسهعنللرجلالمرأةمراودةغايةلأن(3)"الضصر!حجهةعلىلاواسطة

لمالمراودةلفظأنمعاللفظطريقمنإليهابالإيماءيحصلبعيدمنالحقيقةعلىدلالةفهنا

المفاعلة:"المراودةلأنمجازأ،الجماععلىبهاستدلوإنما،اللغةفي()الجماعلمعنىيوضع

مافعلتأي،نفسهعنخادعته:المعئفكأن،وذهبجاءإذايراود()راوذالفعلمنمشتقة

وبأخذهعليهيغلبهأنفيحتاليدهمنيخرجهأنيريدلاالذيالشيءعنلصاحبهالمخادعيفعل

.(4)"اهايإلمواقعتهالتحملعنعبارةوهو،منه

منيطلبتهي:يعني،126أيوسف/!وئقييىعنزودتنىهىقال!:تعالىقوله-2

.(5)ذلك

سععهاقذئقييهءقن!فاعنتروداتقنييمفآضرآتآتمديضزفىل!ؤرؤقال!!:تعالىقوله-3

.(6)كلذمنهتطلبأي،130أيوسف/(خا

تفعللتموثننتقمييرءقآششغصمعنلتؤدئهؤتقذييهلضتتنىآللإىلكنقذقالت!:تعالىقوله-4

بأتهاواعترفتأقزتأتهايعني-لم23/أيوسف(!آلضفييرينوتصكونايحنلي!تحننةامرةرقآ

طلبتهاالتيالمواقعةيفعللميعني(ءامرةرقآتقعللنم!ؤثسقولها:بدليلالمواقعةمنهطلبت

.(لاءذلأا)أي(آلضنعيرينؤتمكونامنقتخن!

(2)

(5)

(6)

.213ص،الجلالينوتفسير،9/621القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.561صالكبير،والجامع،أو2/4السائرالمثلفيالأثيرلابنالكلام

.1/3،3الطرازفيللعلويالكلام

.207/والقرآنلأحكامالجامعينظر:

.213ص،الجلالينتفسير:ينظر

.213ص،الجلالينتفسير:ينظر
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79،

ط"دمني،115يوسف/9!ص!وء(عنيوسفدتؤدتقإدخظبكنقاقال!:تعالىقوله-5

نفسهاحقفييوسفكلمتمنهنواحدةكلأنوذلك-نفسهعنيوسفراودتنإذا-شأنكن

أمرقفإنهن(1)"مضهنمراودةذلكفكانالعزيز(،امرأةطقخت)قد:منهنواحدةكلقولأرادأو

نأمنهنةر!اوكل"طلبت:وقيلظلمتها،وقدمظلومةهي:لهوقلنالعزيز،امرأةبمطاوعة

!لهبمساعدتها،وتأمرهحقها،فيلهتعدأنبذلكوالقصدالعزيز،امرأةفيللنصيحةبهتخلو

خيرفأنا،حاجتيلياقضيوسفيا:لهفتقولحد؟علىبهتخلوواحدةكلفصارت،يجيب

مجيئوالأتضرف!:قولهتأويلهووهذا.(2)"وتراودهلنفسهاواحدةكلوتدعوه،سيدتكمنلك

علم.أوالله،331/أيوسفآتجفلد!(ينؤآكننه!لإآضصبكصذهت

لمنؤإتفرءو!تقنعنلتودئةآتأألحققصررآلقآتغنييهزائرآت!قالب:تعالىقوله-6

فكنيالمواقعةمنهوطلبتاحتالتالتيهيبأنهااعترفتيعني،151أيوسف/(آلضنريين

بالمراودة.المواقعةعن

منهأرادوا":أي،713القمر/أ(آغمتهتمقالم!تأضئفوءعنلفؤدوةؤتقذ!:تعالىقوله-،

")و(.للفاخةطلبآالأضيافهيئةفيالملائكةمنأتاهكانممنتمكينهم

:()الاعتزالبلفظة()الجماعتركعنالكناية:الثالثاللون

قلآلقحيمقعقد!!ئلوتف!:تعالىقولههوالكريمالقرآنمنواحدموضعفيوردوقد

عنكنايةلاعتزالفا2212/البقرة9(تظهزنققئفرلبىهنؤلاآلمعجصقفيةام!يلآقأغترلوأىهؤآ

الحيض.وقتمجامعتهن)4(ترك

:()الضحكبلفظة()الحيضعنالكناية:الرابعاللون

وآئسآته!:تعالىقولهفيالعزيزالكتابمنواحدموضعفيالكنايةمناللونهذاورد

(1)

(2)

(3)

(4)

.20،/والقرآنلأحكامالجامعينظر:

.851/والقرآنلأحكامالجامعينظر:

.704ص،الجلالينوتفير،71/441القرآنلأحكامالجامعفيالمعنىهذامثلينظر:

.4،ص،الجلالينوتفسير،3/68القرآنالجامعهـلأحكامومثله،كار1/1الكشافينظر:
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معنىأنوعكرمةمجاهدعنالقرطبينقل1،لم،أهود/قت!ثتزنهايإشحق(فضكتقآيمة

عنالمعنىهذامئلورودوأكذ،للبشارةتحقيقهاسنها،لكبرآيسةوكانت،حاضت:ضحكت

.(؟)الضحكبلفظ،العرب

خمسةالعزيزالكتابفيعددهابلغ:معينةبألفاظ)المرأة(عنالكناية:الخاصاللون

فيينشأو)بمن(و)النعجةو)اللهو(،()الأرضبلفظة()المرأةعنالكنايةفمنها:موصوفات،

يأتي:كماندرجها،وبغيره(و)بالفراش،(الحلية

قولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيوله:()الأرضبلفظة()المرأةعنالكناية-؟

قيمابنقال12،/الأحزاب1تالوها(لتموآزض!اوآئوقئمودلرممتمآز!هتمؤأورثكتم!:تعالى

واعترض(2)"استمتاعهموجهةوطئهممحلكناللاتينساءهمالثانيةبالأرض"أراد:الجوزية

بهذايرضلمفكأنه(3)"نساءهمأرادأنهالتفاسيرباع"ومن:فقالالتفسيرهذاعلىالزمخشري

التفسير.

قولههوالكريمالقرآنفيواحدموضعوله)اللهو(:بلفظة)المرأة(عنالكناية-2

نقلفقد،711الأنبياء/أ(!قعلين!ضاانلدتآمنلأمخذنةق!بم!ذآنئآآزتؤ!:تعالى

:قالالولد،أنه-آ!يدةع!ظز-عباسابنوعن،المرأةاللهو:أنوالحسنقتادةعنقتيبةابنعن

:وولدهالرجلامرأة:يقالولذلك،لهوهوولدهلهوهالرجلامرأةلأن،متقاربان"والتفسيران

لأنهالهو،:للمرأةقيلثمبالسر،عنهكنيكماباللهوعنهفكنيالجماعاللهو:وأعمل،ريحانتاه

.(4)"تجامع

كنايةفهو(5)الآيةهذهفي)اللهو(معنىفيالتفسيرهذامثلوالقرطبيالزمخشريوأورد

الملازمة.منو)اللهو(المعانيهذهبينلما(و)الجماعو)الولد((و)الزوجة()المرأةعن

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.21،ص،الفوقلفوائدومثلها،9/66القرآنلأحكامالجامع

.\!كاص،المشوقالفوائد

.3/852الكنمات

.123،124،162،163الفرآن،صمثكلتأويل

.42،ص،الجلالينتفسيرومثلهما،11/6،2القرآنلأحكاموالجامع،كار2/5الكشافئنظر:
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قولههوالكريمالقرآنفيواحدموضعولها:()النعجةبلفظة()المرأةعنالكناية-3

نألىإالزمخشريذهبفقد،312/أص(ؤعدة"مخةولىمخةولمجئعونتغتهراخىهذآإثة!:لىتعا

يستحىأمرعلىالتنبيهلغرضبهجيءتمثيلي"كلهالقصةهذهمجموعفيأوالآيةفيالكلام

غقيهآلمثتلأ--داودعلىوللستر،بهالإفصاحمنيستسمجعمايكنىكماعنهفيكنى،كشفهمن

(؟)"الشاةلهااستعارواكماالمرأةعنكنايةالنعجةجعلتأنالتمئيلووجه،بحرمتهوالاحتفاظ

مثلفي(2)"المرأةعنبهاتكنيبأنهاالعربكعادةالمرأةعنبالنعجة"كني:الزركشيوقال

امرأةالقرأنفيتذكرلمولهذا،منهأجملالنساءبذكرالتصريحتركالأن:وذلك،المقامهذا

:فقالأسمائهنوذكرالنساءعنللكنايةتعليلهالسهيليعنالسيوطيونقل()ر(،مريملاإباسمها

لاوالأشرافالملوكأنوهولنكتهالفصحاءعادةخلافعلىباسمهامريمذكرت"وانما

ونحووالعيالبالعرسالزوجةعنيكنونبل،أسماءهنيبتذلونولاقلأفيحرائرهميذكرون

فيالنصارىقالتفلماالذكرعنأسماءهنيصونواولمعنهنيكنوالمالإماءذكروافإذا،ذلك

باسمها")4(.اللهصرحقالوامامريم

الكريمالقرآنفيواحدموضعوله:(الحليةفيئتشأ)منبعبارة()المرأةعنالكناية-4

قال،811/الزخرفا(!آلحصحارغتنيمبايزفيوممؤآتحقتؤفيتمثؤأ\ؤمن!اله:تعالىقولهفي

ودقيقلأمورافيالنظرعنالشاغلوالتزينالترفهفييمشأنبأنهنالنساءعن"كنى:السيوطي

جاروهذا.(5)"الملائكةعنذلكنفيوالمراد،بذلكيشعرلمالنساءبلفظأتىولو،المعاني

عنهنكنايةفهي،حقيقة)النساء(الموصوفعلىتنطبقالصفةهذهإذالبلاغةأهلتأويلعلى

أعلم.واللهعبار؟بأبلغ

فيالكريمالقرآنفيواحدموضعفيوردوقد:()الفراشبالمرأةعنالكناية-5

ألطفبهوالتعبيرالنساء،:بالفرشفالمراد،134/الواقعةا(!قرلهؤغه!ؤفرلثي:تعالىقوله

تعالى:قولهفيآياتمنتلاهابماالآيةفيالتجوزوجهعلىالقرطبياستدلوقد،وأجمل

(1)

(2)

(3)

(5)

.63و/3الكشاف

.553ص،والصناعتين،3/53السائروالمثل،و1/21العمدةومثله،2/302القرآنعلومفيالبرهان

.3/341تقانلإا:ينظر

.3/341لإتقانا:يظر

.3/541لإتقانا
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-53/قعةلوااأ(!آلمايق!ضحضي!ألهراباعرئا!آتكارانخعفتفن!لمدثآكلأفث!آلقنإتآ!

غ!ؤصل:قولهلكنذكرلهنيتقدمولمالجنةفيالنساءعنكنايةهناالفرش"إن:قال،138

حسنهنفيالأقدارمرتفعاتونساء:فالمعنىالنساء،محللأنهدال!ؤفر!زضرلؤغه!(

هذاإلىالجوزيةقتمابنوأشار!ازارأ")؟(.ولباسأفراشأالمرأةتسميوالعربوكمالهن،

علاقات)منفيهالحالعنبالمحلالتعبيرضمنذكرهلكنهالزركشيوكذلك(2)المعنى

القرطبي.بهاستدلبماواستدل)و(الملازمةمنينهمالما(المرسلالمجاز

والأهلوالجسموالنفسوالقلب)العملمعينةموصوفاتعنالكناية:السادساللون

!قيقاتذ:تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيوله:()الثياببلفظة(والدينوالأخلاق

تشتمللأنهابالثيابالجسمعنفكنىالذنوبمننفسك"طهر:معناه،14المدثر/اوه!!زيظق

منها:سبعةفيالكنايةوتجريالآيةفيأقوالثمانيةالقرطبيوأورد،(4)"عليه

فلانأإنقالوا:العملخبيثالرجلكانإذالأنهالعملعنكنايةالثيابأن:الأولفالقول

روىما"ومنهقال:ثم(5)الثيابطاهرفلانأإنقالوا:العملحسنكانواذا،الثيابخبيث

الصالحعملهيعنيعليهما(ماتاللذيننثوبيهفيالمرء)يحشر:قالأنه-حييه-النبيعن

.(6)"والطالح

فطهروقلبكمعناه:فالأول:تفسيرانفيهولهم،القلببالثيابالمرادأن:الثانيوالقول

تغدرلا:أيالغدر،منفطهروقلبك:والثانيوقتادة،عباسابنقاله،والمعاصيالإثممن

.(7)الزركشيذهب!اليه،الثيابدنسفتكون

(1)

(4)

(5)

(7)

.2؟1/5،القرآنلأحكامالجامع

.521ص،المشوقالفوائد:ينظر

.2/182القرآنعلومفيالبرهان:ينظر

.852ص،القرآنمئكلتأويل:ينظر

.91/62،63القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.(5)رتمالهامث!انظر

.2/113القرآنعلومفيالبرهان:ينظر
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،الذنوبمن:أيفطهر،ونفسك:ومعناه،النفسبالثيابالمرادأن:الثالثوالقول

:عنترةقولومنه،-آ!دتةغئظ-زعباسابنقاله،بالثيابالنفسعنتكنيوالعرب

بمحزيمالقتاعلىالكريمليسثيابئالطويليبالزفحفشككت

عن:أي،(1)رهطفوجسمك،الآيةفتأويل،الجسمبالثيابالمرادأن:الرابعوالقول

قولبالثيابالجسمعنالكنايةفيالعربعنجاء"ومما:القرطبيقال،الظاهرةالمعاصي

إبلأ:وذكرتالأخيليةليلى

المنفراالتعآمإلاشبهأتهاترىفلايخفافيبأثوابزقوقا

.(ر)السيوطيذهبوإليه(2)"بأنفسهمفرموهاركبوهاأي

منفطهرهموأهلك:الآيةتأويلفيكون،الأهلبالثيابالمرادأن:الخامسوالقول

في"ولهم:القرطبيقال!ازارآ.ولباسأثوبأالأهلتسميوالعرب،والتأديببالوعظالخطايا

الثاني:،العفائفالمؤمناتباختيارفطهر،ونساءك:معناه:فأحدهما:وجهانالقولهذاتأويل

.(4)"الحيضفيلاالطهرفيالدبردونالقبلفيالاستمتاع

لأن،ن!خقوخلقك:الآيةتأويلفيكون،الأخلاقبالثيابالمرادأن:السادسوالقول

.(5)نفسهعلىثيابهكاشتمالأحوالهعلىمشتملالإنسانخلق

القرطبي:قالفطهر،ودينك:الآيةتأويلفيكون،الدينبالثيابالمرادأن:السابعوالقول

قاؤمئقاالثدكتتئلغقامئقاثيابؤغقيهئمالثاسقوزأيت:-ألمثتلأئمغليه-عنهالصحيحين"وفي

اللهزشوذتادلكأؤئتقضاذاقاذتحزةإزارؤغقيهائخطابئنعقرورأيتدلكون4تئلغ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ينظر

ئنظر

ئنظر

انظر

انظر

كا.1/3والقرآنلأحكامالجامع:

.3/441الإتقان:

.91/64القرآنلأحكامالجامع:

.(3)رتمالها!

.(3)رقمالهامش
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فيلاوالمساجدالصلاةفيلاإالقرآنأقرأأنيعجبحيما:قالأنهمالكعنوروي،الذينقاذ

()الثيابمعنىتأويلفيمالكالإمامأرادهفالذي!ع(قظؤؤياتذ!:تعالىاللهقال،الطريق

.(؟)"الدينعن()الثياببلفظةكنى-تعالى-أئهالآيةفي

بلفظة(غقيهآلمثلآئم-)آدموعن)الغير(،وعن(الدينفي)الاخعنالكناية:السابعاللون

:()النفس

وكماتباعأندرجهاالموصوفاتمنثلاثةعنالكريمالقرآنفيواردالكنايةمناللونهذا

يأتي:

:()النفسبلفظة(الدينفي)الأخعنالكناية-أ

ؤلانقيزوأ\نف!تئكزؤلات!اتزوأ!:تعالىقولهفأولهما:موضعانالكريمالقرآنفيوله

12والنساء/أ\نف!كتم(تقتلوأولا!:تعالىقولهفيوالثاني111الحجرات/أ(بآلأتفب

القرطبي:وقالكأنفسكم")2(لأنهم،المسلمينمنأخوانكمتصيبوالا:"معناه:قتيبةابنقال

بعضأبعضكميقتللا:أي12والنساء/أ(غك!سفنآتقتلوأولا!:تعالىقولهمثلالآية"وهذه

ينبغيفلانفسهيعيبلاالعاقلأنعلىتنبيه()أنفسكملفظةوفي...واحدةكنفسالمؤمنينلأن

")ر(.كنفسهلأتهغيرهيعيبأن

ؤلاتقمرؤأ!:تعالى"قوله:فقالالربكلامفيالكنايةهذهالطبريجريرابنأوضحوقد

يقتلولابعضأبعضكميلمزلا:بمعنى،12والنساء/ا(آنف!تتكغتقتلوأولا!:وقوله،(1نفضثكز

ولامزه،نفسهكقاتلأخيهفقاتل،إخوةالمؤمنينجعل-ذكرهجل-اللهلأنبعضآ،بعضكم

:فتقولبأنفسهاإخوانهاوعنبأخوانها،أنفسهاعنتكنيإذالعربتفعلوكذلك،نفسهكلامز

بأخيهنفسهعنالمتكلمفيكنيأشد،أينافننظرنصطرعوأنتأنا:تعني،أبطشأيناوأخوكأخي

.(4)"كنفسه-عندهم-الرجلأخالأن

(1)

(2)

(3)

(4)

.91/64القرآنلأحكامالجامعينظر:

.51،151صه،القرآنمثكلتأويل

.61/327القرآنلأحكامالجامع

.2/106،107الطبريتفسير
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:()النفسبلفظة)الغير(عنالكاية-2

785

بايىيبهثمإلىق!وبوأ!:تعالىقولهفأولها:،مواضعخمسةفيالكريمالقرآنفيوردوقد

.(؟)المجرممنكمالبريءليقتل:أي،415/البقرةأ!ه!تايىلبهئممجندخرلكنمذ؟لكئممئك!مفنآفآقنلوأ

،بيدهنفسهيقلبأناليخلغتذ؟منواجليكليؤقزلمأثاعلىوأجمعوا:القرطبيقال

بعضهموقتلعهمفينقاموا(مئك!فنآفآقئلوأبايىييهثمإلىقتوبوأ!:لهمقيل"لما:الزمخشريقال

.(2)"للحيوتوبةللمقتولشهادةذلكفكانكفوا:لهمقيلحتىبعضا

ولامآبهغ2ق!ئفكونلاميثقكخآخذتا!وإذ:تعالىقوله:والثالثالثانيوالموضعان

تيريفواولا":فالمعنى،418/البقرةأ(!تسههدونوآشصآقرزتمثمدييركتمقنأ!كمتخيرصن

وأنتمالميثاقذلكقبلغثمدارهمنبعضأتغضكميخيرجولاتغضآ،تغضكمبقتليدماءكم

بالأنفسفكنى،(ر)"اضعببعضكمبقتلأنفسكمتقتلونهؤلاءأنتمثم،أنفسكمعلىتشهدون

مآءكتم2لالتصتميهون!:تعالىقولهلأنمقالوأبلغعبارةبأوجزالغير،عن-موضعينفي-

يخيرجولابعفيىدماءتغضكمكف!نتلا:يقالطأنمنوأدذوأبلغأوجز(مك!فئآتخيىصنولا

"فإن:القرطبيقالواحدةمقةلأتهمالغيرعنكناية)النفس(بعتز!ائمابعضأ،تغضكم

وأمرهم،واحدةملتهمكانتلما:لهقيل؟دارهمنه!فتويخيرجدقهأخدت!فكوهل:قيل

بعضأبعضهم!اخراجبعضأ،بعضهمقتلجيلالواحدكالشخصالأممفيوكانواواحدأ،

.(4)"اهلونفيألأنفسهمقتلآ

القرطبي:قال،12والنساء/أ(مئك!فنآولاتقتلوأ!اله:تعالىقوله:الرابعالموضع

بلفظةكنايةفالآية(5)"آضعبالناسبعف!تقتلأنالنهيالآيةبهذهالمرادأنالتأويلأهل"وأجمع

(2)

)و(

(4)

(؟)

.11ص،الجلالينتفيرينظر:

.1/401الكشاف

.بتصرف1،ص،الجلالينتفيريظر:

.2/81القرآنلأحكامالجامع

.5/651القرآنلأحكامالجامع
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فيقتضيالجملةبهذهوختمتالمؤمنينبخطاببدئتالآيةلأنالمخاطبينغيرعن)أنفسكم(

.ه!فتقتلفكاتاأخيهقتلفيتسببإذاالمؤمنأن

منآخرصأأوخك!فئآآقتلوأأيئآتاكنتناعليهخؤثؤ!:تعالىقوله:الخامسالموضع

علىلهاحملأالغير،عنكناية)أنفسكم(فلفظة،166النساء/أ(تتهتمقييلإلأفعلىقادتزكم

السابقة.المواضع

فيوله:(واحدة)نفسبعبارةأو()النفسبلفظة-غقيهألمثلآئم-()آدمعنالكناية-3

طقكاآلذىزتيهمآئقوأآلآسرتآتها!:تعالىقولهالأولفالموضع:مواضعأربعةالكريمالقرآن

ق!تقزؤخذؤئقسفنآدنثآكمآلذىوهو!:تعالىقولهوالثاني،11النساء/ألهفخذؤ(تقىيحن

ؤجعلؤخذوئقممىقنخققكمهؤآلدى!!:تعالىقولهوالثالثوأ8/الأنعامأ(ؤم!تؤغ

يحئهاتجعلثتمؤجذوتقم!!خقق!ين:تعالىقولهوالرابع،لما89/الأعراف1(زؤجهايحثها

كنايةالعبارةفهذه(1)ألشلأئمغليهآدم-(الواحدة)النفسبعبارةفالمراد،16الزمر/أ(زؤتجها

شؤونفيتصرفهوبديعالخالققدرةعظيمإلىالإرشادبهاعنهالكنايةمنوالغرضعنه

خلقه.

مرةلها()صفةهووبمامرةصناعتها(في)أصلهوبما()السفينةعنالكناية:الثامناللون

هوواحدموصوفعنبهماعتربطريقتينالكريمالقرآنفيواردالكنايةمناللونفهذا:أخرى

السفينة.

!ؤحمتتة:تعالىكقولهصناعتها(في)أصلهوبما()السفينةعنالكناية:الأولىفالطريقة

.(2)السفينةشر(4وألواح)ذاتبعبارةفالمراد،لما3القمر/9(!رسؤألوئيدالقغنر

.(و)الموصوفمقامالصفةفأقيمتلهاكالصفةأوصناعتهافيأصلوالذشرالألواحإذ

(1)

(3)

،102،185،231ص،الجلالينوتفمير.33،15/235،/،،5/2،7/46القرآنلأحكامالجامعينظر:

ذاتها.المواضعفي60،

.702ص،الجلالينوتفممير،71/321القرآنلأحكامالجامعينهظر:

المفى.بهذا4/83الكشاف:ينظر
http://www.al-maktabeh.com
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،الجواري)الجارية،كلفظةلها()صفةهوبما)السفينة(عنالكناية:الثانيةالطريقة

فيمواضعأربعةولها،الموصوفمقامالصفةفأقيمتللسفينةصفةالجريانإذ(الجاريات

،132الشورى/أآلبخيىكألأغنر!(لقآتجوايىءات!رومق!:تعالىقولهأولهاالكريمالقرآن

(!لأغقغآلخيرخفيآتثاتآتئارؤته!:وقوله،31/رياتلذااأ!ومه!ه!مي!مميقآتجترتئب!:وقوله
بهذهلمرادفا،111/الحاقةأ؟!آ(آطليتةفيقفنيئآتضآءطغاتخاإتا!:وقوله،412/الرحمنأ

السفينة.وهيبهاالموصوفعنالكنايةجميعأالصفات

)اللغو(:بلفظة(السمعلهيذكريفحش)ماعنالكناية:التاسعاللون

آلقغوعقممتمؤآلذين!اله:تعالىقوله:لأولافالموضع،مواضعسبعةالكريمالقرآنفيوله

منكانتسواءجميعهاالمعاصيعنيرضونإثهم:أي،13المؤمنون/أو!!مغرضعوئ

فيلفحشه)اللغو(بالقبيحالكلامعنفيكنى(2)وغلقبيحكلامكللأن(1)غيرهأمالكلام

الطبع.عنونسؤ؟السمع

!رامابألقغوضضوأتضوأورإذاآلروريشهدوئلاوآلذيت!:تعالىقوله:الثانيوالموضع

والباطلالكذبيحضرونلاأي:!وآلرورلاتشهدولت!اله:تعالىفقوله،لم27/الفرقانأ(!

فسروبهالأنداد،وتعظيمالشركوأعظمه،وزخرفزورباطلكلوالزور،يشاهدونهولا

المشركين،أعياد"أنه-آكأيتةغخظز-عباسابنعنروايةوفي،عباسوابنزيدوابنالضحاك

جريحابنوعنالغناء،:أنهمجاهدوعنبالزور،يسمىالجاهليةفيكانلعب:أنهعكرمةوعن

يألقغوتضوأ!ؤ%أتضوأ:تعالىوقولهيحضرونها،ولايفعلونهالاائهموالمهم")و(،الكذب:أنه

مماذلكوغيرواللهوالغناءفيهفيدخلفعل،أوقولمنسقط"كلفاللغو:!راما!(:

قالالمنكر")4(منذلكوغيرالنساءوذكرالمؤمنينوآذاهمالمشركينسفهفيهويدخل،قاربه

اللغو:أنالحسنوعنعنه،كنواالنكاحذكرإذا:المعنىأنمجاهدعن"وروى:القرطبي

(1)

(3)

.145ص،الجلالينتفسيهرومثله،21/051القرآنلأحكامالجامع:ينظر

الغو(.مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر

.484ص،الجلالينتفسيرومثله،31/79،80القرآنلأحكامالجامعينظر:

.(3)رقمالها!انظر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وأقسافهاالكناية/الخاصالفصل887

ولاعليهيمالئونولايرضونهلامنكرينمعرضينكرامأ:ومعنى،جامعوهذاكفها،المعاصي

.(؟)"أهلهيجالسون

،155/صصقلاأ(ألقغوآغرضحوأعته!ؤإذاشممعوأ:تعالىقولهالئالث:والموضع

.(2)فعبالإعراضالمؤمنينتعالىاللهفمدح،والشتمالأذىمنالمشركونيقولهما:فاللغو

لم،23الطور/1(!ؤلآتآشصيبهائغولأتتترممونييهاكأسما!:تعالىقوله:الرابعوالموضح

كلوالكأس،الجنةفيوخدمهوزوجاتهالمؤمنوهوبعضمنبعضهم"يتناولون:يتنازعون

")و(،الجنةفيأي(و!لألغويبهاؤلآتآيثركأسأ،يسملمفرغفإذاوغيرهشرابمنمملوءإناء

وفاعله.قائلهيأثمماأوذكرهيفحشماسماعنفيوهو

فاللغو:،216/أمريم(!آقق!سألإيهاتغؤالأقمئتعون!:تعالىقوله:الخامسوالموضع

.(4)وتسبيحهدئهحمدأالجنةفيفكلامهم،اللهذكرنيهيكنلمماكل

(!سنماشئماقيلى!الأؤلاتأشمالقوايخالاي!ئمعون!:تعالىقوله:السادسوالموضع

عنهفكني(،)والكذبالباطلأو(5)الكلاممنالفاحش:-ههنا-فاللغو،25،126/الواقعةأ

باللغو.

فاللغو:،135النبأ/ألأيتتمعو!ييقاتغؤاؤلايمد!تاث!(!:تعالىقوله:والموضعالسابع

عقولهم،تتغيرلمشربواإذاالجنةأهلأنوذلك...ويطرحالكلاممنيلغىماوهو"الباطل،

وأالطبععنهينبوماأوالمستفحشالكلامعنفكنيالدنيا"الم(أهلبخلافبلغويتكلمواولم

(1)

(5)

(6)

(،)

.484ص،الجلالينتفسيرومئله،80،،و/31القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.15والجلالينتفسيرومثله،31/298القرآنلأحكامالجامعينظر:

.71/68،69القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.11/261القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.،15الجلالينتفسيرينظر:

.71/206القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.91/841القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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الدلالةاللغوبهذاأريدلكن،الإنسانفيهيلغومما-حقيقة-لأنهباللغورويةغيرعنيصدرما

وأدقوألطفوأجملطريقةأحسنالكنايةفكانتالمستفحش،الكلامهوآخرمعنىعلى

وسابقاتها.الآيةهذهفيعنهالتعبيرفيأسلوب

:(فلان)أبوبعبارة()الاسمعنالكناية:العاشراللون

ثهبآىيدآتتت!:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيواحدموضعفيوردوقد

وقد-خية-النبيعمالمطلبعبدبنالعزىعبدكنايةلهبفأبو،11المسد/أ(!وتمت

كناه"وإنما:فقالالقرطبيذكرهالأسبابالكنيةبهذهالكريمكتابهفي-تعالى-اللهكناه

صنم،والعزى،العرىعبداسمهكانأته:فالأولأربعةلمعالبلهب()أبيب-تعالى-الله

فصرحباسمهمفأشهركانبكنيفأته:الثانيصنم،إلىالعبوديةكتابهفياللهيضفولم

لمإذالأنقصإلىالأشرفعن-غؤحل-اللهفخطهالكنيةمنأشرفالاسمأن:الثالثبها،

منهم،أحدعنيكنولمبأسمائهمالأنبياء-تعالى-اللهدعاولذلك،عنهالإخبارمنبديكن

للنسبوتحقيقألهاأبآفيكونالناريدخلهبأننسبتهيحققأنأراد-تعالى-اللهأن:والرابع

لهبأبا:يسمونهأهلهفكانكنيتهاسمهإنقيلوقد،لنفسهاختارالتيوالطيرةللفأل!امضاء

المشتركهوالذيالضياءوأبوالنور،أبويقولوا:أنعناللهفصرفهم،وحسفوجههلتلهب

مخصوصهوالذيالهب(إلىيضيفوهأنألسنتهمعلىوأجرىوالمكروهالمحبوببين

.(؟)"رانلاوهوالمذمومبالمكروه

)الجلود(:بلفظة()الفروجعنالكناية:عشرالحادياللون

:واحدةسورةفيمتسلسلةجاءتمواضعثلاثةالكريمالقرآنفيولها

!ؤقالليايغملونبضاكألؤأمممؤجثولمؤآبضنرممئمتتتعهتمضئهدغقتيئاهو4آخاقاخق%!:لىتعالقا

لزجعون!ؤإتومرؤآوذخققكتموالو2لثىآنطققيآلزىآلتهآنالقتالوأقاتختاثنهدتنميتميطو2جمتم

فئاك!يرالايغلوآلئةظتنترآنؤثبهنؤلاجلروكتماتضئركئمألؤ!عهثغقتكئمده!ثميآنوماكنتصقتمتيزون

القرآنفيبكنيةالعزىعبداسمذكرهعلةفيالزمخشريذكروتد.20/623،237القرآنلأحكامالجامع(1)

.4/296الكمافينظر:.فاخترناهوأبينأوضحالقرطيتعليلولكن،القرطبيقالهممايقرببما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وأقسامهاالكنايةالخامى/الفصل7و5

ههنا--بالجلودالمرادأنإلىالعلماءمنكثيرذهب،122-20أفصلت/لغملون!(

وقال(1)"هنعكنيماوهوالذكر،هنا:ها"الجلدالفراء:قالعنها،بالجلودفكني،الفروج

القرطبي:وقال(2)"الفروجعنكنايةهي:وقيل،الجوارحبالجلود:المراد"وقيل:الزمخشري

أبيبناللهوعبيدالسديوقال،المفسرينأكثرقولفيبأعيانهاالجلودبهايعني"الجلود

كانإذا:قولهمالكنايةمنالنوعهذاعلىدوأولي")و(،الفروجبالجلود:أرادوالفراء:جعفر

عمزنآئنف!ؤمييخ:تعالىقولهفيبهصرحفكيفبالجلودالفروجعنكنىقد-غؤخل-الله

فرجبهالمراد"بأنعفوأجيب،211/التحريم1(زوحنامففيوفرتجهافنفخنهاآلقإخص!نث

،الثوبطاهرةفهيبريبةثوبهايعلقلمأيوأحسنها،الكناياتألطفمنبهوالتعبير،القميص

قيثاتذقال!ز!(!:تعالىقولهومنه،العفةعنكناية،الذيلوعفيفالثوبنقي:يقالكما

"وكلدرعها"،جيبفينفخ!انمافرجها؟فيوقعجبريلنفخأنيظنوكيف،14المدثر/أ

(ج،رفيحنؤقاقآ!:-تعالى-قال،الفرجاسمعليهيقعغيرهأوخرقمنالدرعفيكانما

.(4)"صدوعأوفطورمنلهاماالسماء،يعني،16أق/

:()البهتانبلفظة(الملقوط)الولدعنالكناية:عشرالثانياللون

س!يغنكآتئؤيمنتكإذاجآةآليتئ!تةئها:تعالىقولههوالكريمالقرآنفيواحدموضعوله

آيذيمنتينيفتزي!ه،ب!قنزؤلآتةيينآؤندممنؤ!تفئئنؤلايرلينؤلايتئرققمثسايآلتهئسثرقي!آنغك

لممتحنة/ا1غفورزجيم!(آدتةإنأدلةوآلتتغمرق!قتايغهنشىولهتنيولايغصحينثؤآزجلالنئ

البهتانفذلك،منكولديهذالزوجها:فتقولالمولودتلتقطالمرأة"كانتالفزاء:قال،لما2

.3/61القرآنمعاني(1)

.450/والكشاف

.2/305القرآنعلومفيالبرهانومثله،51/503القرأنلأحكامالجامع

الإتقانفياليوطيوالإمام،2/305البرهانفيالزركيالإمامعليهوالجوابالاعراضهذاأورد

جيبأنهعلىالفرجمعنىحملفيالكنايةهذهتوكيدوينظر:،الإتقانمنالجوابنصوأخذنا،3/144

وعذ،74،ص،الجلالينوتفسير،18/203القرآنلأحكاموالجامع،3/169القرآنمعانيفيتميعها،

.4/231الكثاف:ينظر،ذلكيستغربكأنهالتفاسير،بدعمنالدرعجيبمعنىعلىالفرجحملالزمخشري
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تلصقهالذيالولدعنورجليهايديهابينالمفترىبالبهتان"كنى:الزمخشريوقال،(؟)"المفترى

،(2)"الرجلينبينبهتلدهالذيوفرجها،اليدينبينفيهتحملهالذيبطنهالأنكذبأبزوجها

معنىأن"القرطبيوأضافأيضأ،المعنىهذامثل(5)والسيوطيوالزركشي)4((3)القرطبيوأورد

أيديهنبينكانما:وقيل،فروجهن(أرجلهن)بينومعنى،بالنميمةألسنتهن:(أيذيمن!تين

بطنهالأنالولدعنكنايةورجليهايديهابينماوقيل،الجماع:أرجلهنوبين،ه!جتأوقئقهمن

وإلحاقهالإتيانفيعاموهذارجليها،بينمنهتلدالذيوفرجهايديها،بينالولدفيهتحملالذي

!ؤلاتةيينبمفتق:تعالىقولهفيالأصفهانيالراغبوذهبالزنا")6(عنالنهيسبق!انبالزوج

"وقيل:قال،(")"انزلاعن"كناية:أثهإلى،211/الممتحنةأ(ؤآزجيالنئآيذيمنتينتفتريخهر

(8)"يقبحماإلىوالمشييجوزلاماتناولمنوالرجلباليديتعاطينهشنيعفعليلكلذلكبل

علىلآيةاألفاظحمليجوزكان!انالعلماءعليهوتابعهماوالزمخشريالفراءذكرهماوالأظهر

أخرىكنايةعنالكنايةنوعمنالآيةهذهالسيوطيوعذأظهر،الأوللكن،القرطبيذكرهما

عنكنايةوأرجلهنأيديهنبينالمفترىالبهتانأنيريدالمجاز)9(،مجازمنيعرفمانظير

لأنضعيفآلنايبدوالتأويلوهذاالزنا،عنكنايةهوالولدوهذاكذبآ،بزوجهاتلصقهالذيالولد

أظهروالزمخشريالفراءومذهب!!عنه؟للكنايةالموجبفماالآيةصدرفيبهصرحقدالزنا

الآية.مقصودعلىوأدلوأجمع

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(،)

(8)

)و(

.3/251القرآنمعاني

.4/94،59الكثاف

.،1/2،القرآنلأحكامالجامع

.2/630القرآنعلومفيالبرهان

.3/143،144الإتقان

.،81/2القرآنلأحكامالجامع

.()نرىمادة،القرآنغريبفيالمفردات

.(،)رقمالهاثرانظر

.144،145/والإتقان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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:()الغائطبلفظة(-الأصغرالحدث-)الفضلةعنالكناية:عشرالثالثاللون

آؤجآء!:تعالىقولهفينفسهاوباللفظةموضعينفيالكريمالقرآنفيوردوقد

انخففمنماأصله"الغائط:القرطبيقال،16/المائدة،43النساء/أ(آئقآلهطيحنآخدورقنكم

،الناسأعينعنتسترأحاجتهالقضاءالمواضعمنالصنفهذاتقصدالعربوكانت،الأرض

لكثرةأصبحتشهيرةكنايةوهذه.(1)"للمقاربةغائطأالإنسانمنالخارجالحدثسميثم

المستقذربلفظيصرحأنمنأجملالغائطلفظاستعماللكن،الصريحكاللفظاستعمالها

لمذهبموافقالتأويلوهذا،لفظهيستقبحعماالقرآنلألفاظأنزهوهو،الإنسانمنالخارج

فيالحقيقةفاستعملتأيضأ،مرادومجازة،مرادة)الغائط(معنىحقيقةلأنالبلاغةعلماء

بدليلترادالكنايةهذهإنثم،لهملزومةوهيلازمهاهومعنىعلىالدلالةبهاأريدلكنمكانها

.(العلماءاليمنالكثيرعندمعناههووهذاالسياقمنيفهمأوإليهترشدبقرينةأو

)الأدبار(:بلفظة)الأستا؟(عنالكنايةعشر:الرابعاللون

آلذينيتوفئ!ؤلؤترى+ابم:تعالىقولهأولهما،موضعانالعزيزالكتابفيالكنايةلهذه

فيهف!:تعالىقولهوثانيهمالم05/الأنفال1(وآدقزممئموصههخيقيربوئآتضق!كة!قروأ

الموضعينفيلأدبارفا،712أمحمد/(!وصههضؤآذبخركتميغنربوئالملبهكةلؤفتفصإذا

وأذكرهيسضقبحعماالقرآنتنزيهفيوأليقأجملاللفظبهذاوالكناية)الأستاه(،عنكناية

القؤصغيننعنبهماوكييئ،ل!قلايخلالهتالشيءبر4":الأصفهانيالراغبقالمنه،يستحى

اللهولكنأستاهم:يعني(!ؤآذلرممتم:قولهمجاهدعنالزمخشريونقل")و(.المخصوصين

.(4)"دشأضربهمافيوالنكالالخزيلأنبالضربخصوهما"وإنما:قال،يكنيكريم

(1)

(2)

(3)

(4)

.5/220القرآنلأحكامالجامع

والصناعتين،،1/042الفريدوالعقد،2/2،4والكامل،1/821القرآنومجاز،!كا/3القرآنمعانييظر:

.3/441والإتقان،2/043القرآنعلومفيوالبرهان،543ص

الأستاهعنالك!نايةفيأيضأوالسيوطيالقرطبيأوردهالمعنىوهذا)دبر(،مادة،القرآنغريبفيالمفردات

.3/441والإتقان8/82القرآنلأحكامالجامع:ينظربالأدبار،

.2/361الكشاف
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:()فلانأو()الظالمبلفظة()الجنسعنالكنايةعئر:الخامساللون

793

لتتيتؤئقق!مميلأولو!شزلآحآ!ذتيقئتقصيقولمئليقذغكلظإلمآتضقؤتيزتم!:لىتعاقوله

فيها!اا!أوا!ياتألطفمنالكنايةوهذه،لم72،28/الفرقانألزأمخذفلآناخليلأ!(

4!ابنقال،عبارةوأوضحلفظبأوجزالكثيرةالمعانيإلىوالإشارةوالاختصارالإيجازمن

بالمحسلمينالمتسمينمنوفريقهؤلاءذهب:القرآنفيطعنمنعلىوردأالكنايةهذهموضحأ

ويحتاج،المهادآةيخافمنالكنايةهذهيكني!انما!!؟عنهكنىلم:وقالوا،بعيفرجلأنهإلى

منكل:بفلانوأراد،العالمفيظالمكل)الظالم(ب:-سبحانه-اللهأراد...المداجاةإلى

يعضيوم:فقالتقديرهمعلىالآيةهذهنزلتولو،اللهبإسخاطوأرضي،اللهبمعصيةأطيع

،وفلانوفلان،ربيعةبنوعتتة،خقفبنوأبيئ،معيطأبيبنوعقتة،هامان،قارون-الظالم

جهل،وأبا،معيطأبيبنوعقتةونمرودفرعوننتخذلمليتنايا:يقولونأيديهمعلى-بالأسماء

نزولبعدتأخرمنفيهيدخلولم،وثقلوكئرهذالطال-بالأسماءوفلانأوفلانوالأسود،

كلامهم،فيجميعأالناسمذاهبعنبل،العربمذاهبعنوخرج،الصنفهذامنالقرآن

)الظالم(فياللامتكونأنالزمخشريوجوزلأسماء")1(.اهذهجماعةعنكناية()فلان"فكان

لفظ-فيتناولللجنساللامتكونأن"ويجوز:قال،خاصةمعيطأبيبنعقبة:بهفيرادللعهد

كناية()القنأنكما،الأعلامعنكناية-الآيةفي-"فلان:أيضأوقال(2)"وغيرهعقبة-الظالم

!ان،اسمهعنفكنيخليلا،أبتأأتخذلمليتني:فالمعنى()عقبةبالظالمأريدفإن،الأجناسعن

كنايةفجعلهمحالةلاعلماسملخليلهكانخليلاالمضلينمناتخذمنفكلالجنسبهأريد

خلفبنأميةبهمامقصودأالآيةفيو)فلانأ(()الظالملفظتيعدإلىالقرطبيوذهب")ر(،عنه

مقصودأولابهمخصوصأالوعدهذايكونلاأنلأجلباسمهيصرحولمعنه"وكنى:قالثم

(1)

(2)

(3)

.852ص،القرآنمشكلتأويل

تفيرينظر:.""أبيبفلانولفظ""عقبةبالظالملفظالجلالينتفميهرصاحبوخصص،و3/0الكشاف

.4،وص،الجلالين

.(2)رتمالها!انظر
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آيةفي)الظالم("أنوغيرهمجاهدعنالقرطبيونقل.(1)"فعلهمثلفعلمنجميعيتناولبل

.(2)"معينبظالممخصوصأوليسظاليمكلفيعامالفرقان

وأ)الفتيل(بلفظةله(يؤتهلاالذيالحقير)الشيءعنالكنايةعشر:السادساللون

)القطمير(:أو)النقير(

آلدينإلىترآلتم!:تعالىقولهفأولها:،مواضعستةالعزيزالكتابفيلهاالكنايةوهذه

تعالى:قوله:والثاني،149النساء/ألهسلا!(ولايطتمونت!ثمآ3فنيرقيآلثهتليآنف!مهئملزبمؤن

لى:تعاقوله:لئاكا،7،1/ءلنساا1(!قييلأؤلالهظتمونى!تآلمقخترلأيخرةؤآلذئتاقييلآتتغ!!فل

الإسراء/9(!قخيلأؤلايطلمون!سهرونتفرقأؤبيفبصيييوء!تصهوأويئ!فمن

.315النساء/أ(!تعيزالاسىآيؤتونلأقاذااتمتئىمقتفيمبقئم!مئم:تعالىقوله:الرابع،117

مؤيحنوالوأنثئ!ير\ؤيمنآلضبخمتييحنيغملوم!!:تعالىقوله:الخامس

ما:"والفتيل:قتيبةابنقال،2411النساء/أ(!تقيراؤلآيظلمونآئحتةيذخلونقاؤثسك

أراد:!انمابعينهذلكيظلمونلاأنهميردولمظهرهافيالنقرةوالنقير:،النواةشقفييكون

هذاوعلى.(3)"الحقيرينالتافهينهذينمقدارولاشيئأالحسابفييظلموالمحوسبواإذاأنهم

يؤتونلافإذنالملكمننصيبلهمكانولو35أ:النساء/أآيةفيتعالىقولهمعنىفيكون

تعالى:قولهومثله.(4)بخلهملفرطالنواةظهرفيالتيالنقرةقدرتافهأكانولوحتىالناس

التيالفرقة"والقطمير:،311أفاطر/(قظميريحنتخيكوئقاد*ونهءمنتذلمحوئوآلديمت!

بهنكييئوالقطمير(والنقير)الفتيلالثلاثةهذهأنوالمهم.(5)"آئيشيملكونمايريد،النواةفيها

(1)

(2)

)ر(

(5)

.31/62القرآنلأحكامالجامع

.31/26القرآنلأحكامالجامع

،5/248القرآنلأحكامالجامعوفي،205ص،الصناعتينفيومثله،104ص،القرآنمثمكلتأويل

السورفيذاتهاالمواضعفي31،183و،331،411،911الجلالينوتفسير،2و3،01/8وو،5/249

الكريمة.

.بتصرف411ص،الجلالينتفمير:ينظر

.5كارص،الجلالينوتفسير،41/633القرآنلأحكاموالجامع،501ص،القرآنمثكلتأويل:ينظر
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فيلماأبينبهنوالكنايةوقدرها،قيمتهافيجدأالتافهةحجمها،فيجدأالصغيرةالأشياءعن

.المعقولإلىمنهللانتقالبالمحسوسوالتمثيلالتصويرمنالكنائيالتعبير

:()الحطببلفظة()النميمةعنالكناية:عشرالسابعاللون

(!آتحالبحخاثة!واقرآتبما:تعالىقولههوواحد،موضعفيوردتوقد

"وكانت:قال،النميمة:الحطبأن-آكأيتةغتظز-عباسابنعنقتيبةابننقلفقد،14المسد/أ

وقتادةومجاهدعباسابنعنالقرطبينقلكما،(؟)"الناسبينوتؤرشتنملهبأبيامرأة

.(2)الناسبينبالنميمةتمشيكانتأئهايعني:!وآئحطب!حخاثةعبارةمعنىأنوالسدي

لهب.أبيامرأةبهاتتصفالتيالصفةعنالعبارةبهذهفكنى

صفة.عنالكناية:الثانيالقسم-2

منموضعآوتسعينثلاثةفيمؤزغةالكنايةمنلونأعشراثناالقسمهذامنوردوقد

يأتي:كماندرجهاالكريمالقرآن

الكريمالقرآنفيوله:(اليدين)بسطبعبارة(والكرم)الجودعنالكناية:الأولاللون

كنايةفالآية،164/المائدةأ(يمثآ4ينعقيمفضئس!ويمانيتداة!تل:تعالىقولههوواحدموضع

بتنهاالكنايةهذهاستعمالطفيوالنكتةكريمآ،جوادآوكونه،وفضله-تعالى-كرمهسعةعن

الحقيقةتصويرلغرضمقصودةالمجازهذااستعمالفي"والنكتة:فقالالمالكيأحمدالإمام

والبخلالجودكانفلماالذهنفيالحسيةالصورمنأثبتشيءولاغالبآ،تلزمهاحسيةبصورة

وقبضهاللجوداليدبسطوهوبالحستدركانصورتانويلازمهمابالحسيدركانلامعنويين

")ر(.المحسوساتإلىالمعنوياتمنوالانتقالالإيضاحلفائدةبلازمهماعنهماعبرللبخل

بالعطاء(ومدهمااليدين)بسطفالبلاغةعلماءعندالكنايةلحدموافقالتفسيروهذا

والكرمالجودأوالعطاءوهواليدبسطيلازمالذيوالمعنى،كيفيةغيرمنالآيةفيمرادةحقيقة

حقيقةمختلفينمعنيينعلىتدلالكنايةألفاظإن:البلاغةعلماءقولمعنىهووهذاأيضأمراد

(1)

(2)

(3)

.121ص،القرآنمكلتأويل

.02/932القرآنلأحكامالجامع

كا.62،28،/1الكئافهاث!علىمطبوع،الكئافمنالانتصاف
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الحقيقةجانبيعلىحملهيجوزلفظكلهيأوالتصريحجهةعلىلاواسطةبلاومجازأ

بينهماجامعبوصفوالمجاز

تعقيبآقولهفياليدينبإنكارلآيةاتفسيرفيتابعهومنالزمخشريعلىالردتتضمنوالآية

منيطولهذافيوالكلام،(؟)"طسبولاغلولايدإثباتبهيتكلممنيقصد"ولا:الآيةعلى

لالأنهمرادةالكنايةفيالحقيقةإن:بقولهمالبلاغةعلماءإليهذهبماوالأظهرجدوىغير

ويمكنوتنفقونجودتعطيحقيقيةيدبوجودإلايدوبسطومدوعطاءوكرمجوديتصور

الصالحالسلفطريقةونلتزمنكيفلاالصفاتموضعفيلكنناالبشر،حقفيتصورها

الآيةفياليدانوثنيت.تكييفغيرمنأي،تأولغيرمنالصفاتآياتبإمرارأصفيتةغت!--ز

نأمالهمنالسخييبذلهماغاية"لأنالعطاءبكثرة--غوخلالربوصففيمبالغة

.(2)"يديهبكلتا

اليد(:)بسطبعبارة(وإتلافهالمال)إذهابعنالكناية:الثانياللون

ؤلاإذعنقكتذذقغلوتةؤلامخقل!:تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيوله

اليد()بسط"ضرب:القرطبيقال،12والإسراء/1قنفعذقلوقامخسمورا!(آئبتتوتتمطهاقئ

.(ر)"اهيفماويذهبفيهامايحبسالكفقبضلأنالماللإذهابمثلأ

اليد(:)قبضأواليد()يخلبعبارة(الإنفاقوعدم)البخلعنالكناية:الثالثاللون

ألترآلهودتد!ؤقالمتي:تعالىقوله:الأولفالموضع،مواضعخمسةالكريمالقرآنفيوله

-كبيراعلوآعنهاللهتعالى-البخلعناليد()غلباليهودكنىفقدلم،64المائدة/1ضغلوتة"(

.(4)عبادهعلىالرزقإدرارعنمقبوضة-تعالى-يدهأنيعني

لاأي12والإسراء/1!وعنعكإذقغلوتةتذكمخقلؤلا!:تعالىقوله:الثانيوالموضع

(1)

(2)

(3)

(4)

.627/1الكاف

.551صالجلالينتفير

.01/052القرآنلأحكامالجامعئنظر:

.؟55صالجلالينوتفسير،21،صالقرآنمثمكلتأويل
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العطاء.فيوالبخلالإنفاقعدمكنايةاليد(ف)غل،(1)الإنفاقعنالإمساككلتمسكها

فقمحونقهم!!آلأدمايئفهىآغقلاآغتمهتميقجعقاإتا!:تعالىقوله:والموضعالثالث

لليد)جمعالإيمانبها:ويقصد)هي(الضميرعن"كنىالفراء:قال،18أيس/(!

فيكفيوالعنقلليمينجامعأ،والعنقباليمينإلايكونلاالغلأنوذلكتذكرولم(اليمنى

(الأذقانإلىفهيأغلالأأيمانهمفيجعلنا!إنا:عبداللهقراءةففي،صاحبهمنأحدهماذكر

قراءةفيالأيمانذكرمنالأعناقوكفت،اللهعبدحرففيالأعناقذكرمنالأيمانفكفت

حبسناهمإناومعناه،رأسهرفعبعدبصرهالغاض:والمقمح،اللحيينأسفلوالذقن،العامة

.(2)"اللهسبيلفيالإنفاقعن

الخيرفيوالمشاركةالرشدعلىالاستدلالبعدموصفهمفيالكناياتألطفمنفالآية

ضربهمثل"هو:الآيةعلىتعقيبأالقرطبيقال-رر!ي!-النبيبعئهوهو-ظهرانيهمبينحلالذي

يبصرلا:أيحمارفلان:يقالكما،المغلولكامتناعالهدىمنامتناعهمفيلهمتعالىالله

:قالوكماالهدى

وأقياليأغلالمالرشدعنلهم

:يقولوأنشأفأبىراودتهأسلمفلما،الجاهليةفيامرأةيهوىكانذؤيبأباأن"الخبروفي

ال!لاليملبالرقابأحاطتوليهنمآللثأئمياالداركغهدفليش

العوادلفاستراخشيئآالغدليليوىبقائليليشكالكهليالقتىوعاذ

لآيةاأنالفراءإلىالقرطبيونسب")و(،والفسقالزناتعاطيعنالإسلامبموانعمنعناأراد

تذكؤلامخقل!:تعالىكقولهوهو،اللهسبيلفيالإنفاقعنحبسناهم:معناهضثتن،ضزب

صارواهؤلاءإن:الآيةتأويلفيقولهمغيرهإلىنسبكما،لم2والإسراء/1(إذعنقكقغلوتة

يخفضه،لارأسهرافعآفبقي،عنقهإلىفجمعتغليدهفيجعلكمنالحقعنالاستكبارفي

(1)

(2)

(3)

.374صالجلالينتفيرينظر:

.285ص،الجلالينتفيرومثله،2/272،372القرآنمعاني

.51/8القرآنلأحكامالجامع
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.(1)يفتحهلابصرهوغاضآ

وأقسافهاالكناية/الخاصالفصل

عدمعنكنايةفهوللآيةالئانيالتفسيروأما،الإنفاقعدمعنكنايةيكونالأولوالتفسير

في()هيالضميريكونأنورفضالزمخشريذهبالثانيالتفسيرهذا!الى،للحقالإذعان

الكفرعلىتصميمهممثل"ثم:قال،الأغلالإلىراجعأجعله!انما،الأيديإلىراجعآالآية

الحقإلىيلتفتونلاأنهمفيالمقمحينكالمغلولينجعلهمبأنارعوائهمإلىسبيللاوأنه

إلىالضميررجوعبيانمنانتهىثم،(2)"هلرؤوسهميطأطئونولا،نحوهأعناقهميعطفونولا

طوقأنوذلكإليها،ملزوزةالأذقانإلىواصلةالأغلالأن"معناه:فقالالأعناقفيالأغلال

مننادرأالعمودرأسفيهاحلقهالذقنتحتطرفيهملتقىيكونالمغلولعنقفيالذيالغل

.(ر)"أمحقميزالفلالهقذاويوطئيطأطئتخليهفلاالذقنإلىالحلقة

تعالى:قوله:وهماأيضآالكنايةمناللونهذامنفيعدانوالخامسالرابعالموضعانوأما

سبيلفيوالإنفاقوالصدقاتبالمبار"شحأ:يعني،16،التوبة/أآئديهئ!(!ويقبض!وئ

عنكنايةفهو،1245/البقرةأ(تزجعو%وإلئوؤئحصطتقبض!ؤآدته!:تعالىوقوله،(4)"الله

.(5)الرزقفيوالتضييقالتوسعة

كماندرجها،(أربعة)أوصافبفات(ماعلىوالتحسر)الندمعنالكناية:الرابعاللون

يأتي:

(1)

(2)

(5)

:(كفيه)يقفببعبارة(فاتعلىوالتحسر)الندمعنالكناية-أ

:أي،142الكهف/أ(ييهاآنقققآغلىيقيمبكقتهقآصعخ!واحد:موضعالقرآنفيوله

ها!علىمطبوعأالانتصافينظر:الكئماف،منالانتصافصاحببهوأخذ51/9القرآنلأحكامالجامع

.3/531،631الكشاف

.3/531،631الكاف

.31و/3الكشاف

،621ص،القرآنمشكلتأويلفيقتةابنإليهوأشار،25صو،الجلالينتفسيرومئله،2/200الكشاف

127.

.35ص،الجلالينتفير:ينظر
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،(1)"فاقطعلىوتلهفأندمأكفيهيقلبفلانأصبح:للنادمذلكتقولوالعربنادمأ،"أصبح

لبطن،ظهرأكفيهيقلبالنادملأنوالتحسرالندمعنكنايةالكفين"وتقليب:الزمخشري!ال

.(2)"ديلافيوالسقوطالكفبعضذلكعنكنيكما

ندمآالأخرىعلىيديهإحدىيضربالكافر"فأصبح:الآيةعلىتعقيبأالقرطبيوقال

")و(.النادممنيصدرهذالأن

:(اليدين)عفربعبارة(فاتماعلىوالتحسر)الندمعنالكناية-2

تذتلي(غكآلظاصلمتغفقؤتيزتم!:تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيوله

كناياتالبنانوأكلاليدفيوالسقوطوالأناملاليدين"عض:الزمخشريقال،127/الفرقانأ

الكلامفيرتفعالمردوفعلىبهاويدلالرادفةفيذكرروادفها،منلأنهاوالحسرةالغيضعن

لفظعنديجدهلاماوالاستحسانالروعةمننفسهفيعندهالسمعويجدالفصاحةطبقةفيبه

وهذا،(5)"لخليلهطاعتهلأجلالحزينالنادمفعليديه"وعضه:القرطبيوقال،(4)"اهنعالمكنى

جانبيعلىيحملفيهااللفظلأن،الصفةعنالكنايةفيالبلاغةعلماءلمذهبموافقالتفسير

التصريح،جهةعلىلاومجازأحقيقةمختلفينمعنيينعلىاللفظدلالةهوأووالمجاز،الحقيقة

يتوعملالمتكلملأنالندمعنالكنايةوهوأيضأمرا؟ومجازه،حقيقةمراداليدينعلىفالعض

يريدأن"الكنايةحدها:فيبقولهالكنايةفيالقاهرعبدمذهبهووهذا،المعنىهذاإلىبه

معنىإلىيجيءولكن،اللغةفيلهلموضوعباللفظيذكرهفلاالمعانيمنمعنىإثباتالمتكلم

ألفاظهبغيرإليهتوعلفالندم،(،)"عليهدليلأويجعلهإليهبهءفيوجيالوجودفيوردفهتاليههو

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

.3و3ص،الجلالينتفسيرومثله،1/404القرآنمجاز:ينظر

.2/584الكاف

.10/409،410القرآنلأحكامالجامع

.8و/3الكشاف

.31/62القرآنلأحكامالجامع

.52صالإعجاز،دلائل
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اليدينعلىالعضوهوبالمحسوسالتصويرمنفيهلماأبلغبأسلوباللغةفيلهالموضوعة

.المطلوبالمعنىإلىالانتقالثم

:(أيديهمفيشعط)ؤلفابعبارة(فاتماعلىوالتحسر)الندمعنالكناية-3

آثهئمؤرآؤاآيذلهتمفؤتآشقط!:تعالىقولهوهوواحدموضعالكريمالقرآنفيوله

/الأعراف1(!آتخ!سريررمنىق!وننثناويغعقزئثاترختنافتمثبنقالواض!فوأقذ

ندمهماشتد"لماأنهتعني(آيذلهتميتؤئآشعط!:عبارةأنإلىالزمخشريذهب،411و

ندمهاشتذمنشأنمن"لأنقائلآ:التأويلهذاعقلثم(1)"العجلعبادةعلىوحسرتهم

إلىمسند)شقط(والفعلفيهاوقعقدفاةلأنفيهامسقوطآتدةفتصيرغضأ،تذةيعفىوحسرته

أيديهم(في!وشقظالسميفعأبو"وترأ:قالثم(2)"الكنايةبابمنوهو(أيديهم)فيعبارة

يأ،أيديهمفيالندمسقط:معناه:الزجاجوقالفيها"،العضوقعأي-الفاعلتسميةعلى-

لكناليد،فييكونأنمحالآكان!انمكروهيدهفيحصل:يقالكما،وأنفسهمقلوبهمفي

وقد)العين()ر(فيوئزىاليدفييحصلبماالنفسوفي،القلبفييحصللماثبيهالتعبير

بينهلماالكريمالقرآنوفيالعربكلامفيواستعمالهاالكنايةهذهبيانفيالقرطبيأباع

وأسقط،يدهفيسقط:الأخفشقال،يدهفيسقطقدالمتحير:للنادم"يقال:فقالالزمخشري

الأزهريقاله،الندمسقط:عندهفالمعنى-الفاكلبناءعلى-أيديهمفيسقطقالومن

علىتخضللمنيقاللأئااليد،ذكرولكنه،القلبفييكونوالندموغيرهما،(4)والنحاس

دنثبما!:تعالىقالباليدالغالبفيالأشياءمباشرةلأنكذاأمريدهفيحصلقدشيء:

النادملأنالبدنفييظهرفأثولالقلبفيحلإنالندموأيضأ،لما5/الحجأ(يداكقذمث

.(5)"يديهفييفعذقنهوالنادم...الأخرىعلىيديهإحدىويضرب،تذةيعفى

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

.2/811:الكثاف

.2/811:الكشاف

.2/811:الكثاف

.1/638القرآنإعرابينظر:

تفسيروينظر:،263ص،التبيانفيالطيبيالمعنىهذاإلىوأشار،7/5،2،286القرآنلأحكامالجامع

.53،392،صالجلالين
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:()قيبالتمنيبأسلوب(فاتماعلىوالتحسر)الندمعنالكناية-4

بغروطكبتق!لف!قال:تعالىقولهأولهاموضعأ:عشراثناالكريمالقرآنفيوله

!اآتار!ىالوأتيؤيفوأإد!ؤتؤترقئ:تعالىوقوله،813/الزخرفا(!آلقرينفبئس!آتمثتيرئاتق

4!آا!4آيختتايقولون!ال!:وقوله،لم2،/نعامالأ1(!آئؤيينيقؤكونرئتاياتنتينكذبؤلانرذ

(!آصدابربئأ!ثركتؤيخئننىويقولم!اله:تعالىوقوله،166/الأحزاب1(!آلزسمولأوآطغنا

سصبيلأ!آلزشمولوخآتخذتيخقتنيصيقولمتذثليغكآلظا،لمتضقؤتيزتم!:وقوله،214/الكهفأ

.72،821/نقالفراا!مهـوأمخذفلآناخليلألؤليتتيتؤئقق

كانأمبرعلىوالأسفالندمعنكنايةفهو،ينفعهملافاتهمماعلى(اليتبفالتمني

التأسفومقالاتالحسرةزنراتأطلقواهناكالحسابرأوافلمافيه،ففرطوامقدورهمفي

النفسيةالحالةعنالكنائيالأسلوببهذافالتعبير،(1)مندمحينولاتتفريطهمعلىوالندم

المعنىهذاوعلىتعبير،وأدقوصفبأبلغجاءقدالندموشدةوالحسرةالمرارةحالةوتصوير

،04والنبأ/،52،72/والحاقة،32/ومريم،37النساء/سورةفيالواردةالمواضعبقيةتحمل

.42والفجر/

بعبارةالأصغر()الخذثأو(الحاجةقضاء)يعني(لإحداث)اعنالكناية:الخامساللون

:(الطعام)أكل

ادعتفلماالبشرومنها،بالمخلوقاتمختصة-والتغوطالتبولوهي-الإحداثصفة

ثلاثة،ثالث-تعالى-اللهوأن-لخئهماألمثتلآم-وأمهعيسىفيالألوهيةالنصارىمننرقة

-لخئهماآلمتئلأم-(وأمه)عيسىوالآخزئننأحدها:-تعالى-اللهأنأي،آلهةئلاثةثالث:يعنون

قذرسمولمإلأمريصآئتآتميييح!فاالخبر:هذاالعزيزكتابهفي--شتحاتةؤتغالىفأخبر

كصتجئن!تفآنظرآلالثامتة!لآناتا!ةقييمتيؤأقهفىآلرشلقتلإينطث

المقالةهذهمثلصدورعلىردآ،175المائدة/أ(!وئؤفكوئآفآطزئزآلأيئئ

وتفير2/118،200والكشافكاكا1/38القرآن!اعراب،10/410القرآنلأحكامالجامعينظر:(1)

.259الجلالين
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وأقسافهاالكناية/الخامسالفصل802

الأكلإلىالبشرمنواحدأييحتاجكماويشربانيأكلانمخلوقانعبدانبأنهمالهموبيانأ

هووهذا،والشرابالاكلإلىالحاجةعدمالإلهصفاتمنادعيتمكمابإلهينوليساوالشراب

(2)الزمخشريبعدهماومن(1)النظامإسحاقأبووشيخهالجاحظتمسكوبهالآيةمعنىظاهر

يكنىماوالفاقةوالعجزالذلةمنأهلهينالوماالجوعفيوماالغذاءإلىالحاجةفيماأنبادعاء

ظاهرها-غيرعلى-عندهم-الآيةحملإلىحاجةفلامخلوقانأنهماعلىالدلالةفيبه

المتقدمينالعلماءنظرووجهة(3)البلاغةأهلومنهمالعلماءأكثرمذهبهوكماالكنايةإلى

الحاجة،قضاءعنكنايةأنها!وآطغمامية!لآن!اتا!:تعالىقولهفيالبلاغةوعلماء

كاناحقآأنهماوهيالكنايةفيمرادةالطعامأكلحقيقةلأنالكنايةفيمكانهيجدالتفسيروهذا

الألفاظمنبردفهجيءالذيالمقصودهوبلالكنايةفيأيضآمرادوالمجاز،الطعاميأكلان

يمكنلكيالمعنىلهذاالمرادفباللفظجيءالحاجةقضاءمعنىإثباتأريدلمالأنه،لأجله

لآكلبدلالأنهعليهوشاهدأإليهدليلأاللفظوجودفيكونإليهباللفظبهذاوالإشارةالإيماء

هذاوأنعليهما،بهويستدليقتضيهمااللفظوهذا،والتبولالتغوطمنالشرابوشاربالطعام

أحسنالكنايةفقامتوالشرابالأكلوهولفظآمنهبأجملعنهكنيذكرهاستقتحلماالمعنى

ويستقبحيستفحشعماالكريمالقرآنلألفاظتنزيهأالمعنىهذاأداءفيوألطفهوأجملهقيام

إلأإلقئمأتمزش!لينمنقتتثآزفئقناومآ!:تعالىقولهيحملالمعنىهذاوعلى،الألفاظمن

و!انآتضحوروهمتيتتةلتغص!بغضح!تموجعفناآلأستواققؤيضثوئآلظفيماميأمموئ

.012/الفرقانأ(!مي!حصبزئك

غضدا(المفلين)اتخادبعبارة(والتقويةوالمعاونة)المناصرةعنالكناية:السادساللون

:العضد()بشدأو

آفصقينمتحذوقاكنت!:تعالىقولهأولهما:،موضعانالعزيزالكتابفيولها

(1)

(2)

(3)

.261،721القرآنمكلوتأويل،346صإلى1/343الحيوانينظر:

.635/1الكشافينظر:

،كار1-و59ص،والخزانة،151صالشعر،نقدفيوالبديع،1/268والعمدة،2/4،4الكاملينظر:

.3/441والإتقان،2/403القرآنعلومفيوالبرهان،6/052القرآنلأحكاموالجامع
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وعونيوعزيناصريأي،عضديفلان"يقال:عبيدةأبوقال،151/الكهفاغضحذا!(

!قالم:تعالىقوله:والثاني.(؟)"ونصرةقواة:أي،غضذةوقدفلانأ،فلانعاضد:ويقال

"نقويك:أي،513القمحم/أ(إيتهماقلآيصجلونسصئطناتكضاومخعلبأخيكعضذك!مصنمث!ذ

فياللهفتضده،وفي،عضدكاللهشدالخير:دعاءفيويقالبالعضد،اليدقوةلأنبه

"الي(.عضدك

:(الأنامل)غضبعبارة(والفضب)الحقدعنالكناية:السابعاللون

آلأتايليمنغليهمعصوأخلؤأواذا!:تعالىقولههوواحدموضعالكريمالقرآنفيولها

الأنامل)عف(بوالنادمالمغتاظ"ويوصف:الزمخشريقال111و/عمرانآلأ(آتغخظ

علىالقدرةعدممعالغيظشدةعنعبارةالأنامل"وعض:القرطبيوقال")و(والأبهاموالبنان

بالأناملي.خلمناغيظأتغضون:طالبأبيقولومنه،إنفاذه

آخر:وقال

الأباهيم")4(أطرافالغيطمنغضواغيطهم-اللهأطال-رأونيإذا

عنالكنايةأوالاعتقاد(منالإنسانعليهكانعفا)الرجوععنالكناية:الثامناللون

على)النكوصأو(الأعقابعلى)الردأو(الأعقابعلى)الانقلاببعبارة(الدينفي)الارتداد

:(الأعقاب

آلتىكنتآلعتقةؤماجعفتا!:تعالىقوله:لأولفا،مواضعخمسةالزيزالكتابفيولها

آدتة(هذىالديمتتيالألكبيزةكأنمتوإبئغعتتةغليتقيمبيمتنألزكولتتبغتنيتغقتمإلاعيتهآ

(1)

(2)

(3)

(4)

تفيرومثه،3و5ص،الجلالينوتفسيهر،2ص/21جالقرآنلأحكامالجامعومثله،1/604القرآنمجاز

.2/884الكنماف

الكافينظر:ملخصآ،الزمخريعنالمعنىهذاأخذفقد،13/387القرآنلأحكامالجامعينظر:

.516ص،الجلالينتفسيرفيالمعنىهذاومثل،3/761

.1/459الكاف

.4/821القرآنلأحكامالجامع
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دينه(عنيرتد)ممن:يعني(غعمثهعليينقيبى!متق:-قائلمنعز-فقوله،4311/البقرةأ

عنكنايةالعقبينعلىفالانقلاب،(؟)"قومونافققومالمسلمينمنارتدحولتلماالقبلةلأن"

الاعتقاد.منعليهكانعماالارتدادأوالدينفيالارتداد

آلرش!لقتيهمن!تقذرسمو*لمحضذالأوما!اله:تعالىقوله:والثالثالثانيالموضعان

ألتةوسمصخننىشتثاآتتةز!ضيملىغعميوعكتشقيمثومنآغفبكتمجغلأنقتتخقتلآؤقاتآبانن

يخقيمثو!ومن(آغفبكتمغلأنققئغ!:تعالىفقوله.ا441/عمرانآلأ(!آلمثنجيرلين

:عبيدةأبوقالالاعتقاد،منالإنسانعليهيكونعماالارتدادعنأخريانكنايتان(ععمتوعك

على"والانقلاب:الزمخشريوقال.(2)"عقبيهعلىرجعفقدعليهكانعمارجعمن"كل

وماالارتداد،:وقيل،وغيرهالجهادأمرمنبهيقوم-!رر-اللهرسولكانعماإدبار:الأعقاب

التغليظوجهعلىيكونأنويجوز،المنافقينمنكانمالاإاليومذلكالمسلمينمنأحدارتد

القرطبيتأويلأنويبدو")و(.!اسلامه-!فه-اللهرسولعنوالانكشافالفراغمنمفكانفيما

ارتددتم:ومعناهتمثيل(آغفبكتمغل!أنققتعثم:تعالىقوله:قالإذالكنايةهذهبيانفيأوضح

.(4)"عقبيهإلىانقلب:عليهكانماإلىعادلمن"ويقال،وغيرهقتادةقال،إيمانكمبعدكفارأ

كفرو(آلذيسئطيثوأإنءاكئوأآلذيمنى!يكآيفا:تعالىقوله:الرابعالموضع

!يرذو!ئم:فقوله،411و/عمرانآلأ(!خم!يينقتغقيبوأآغقمغتمهيرذو!ئم

منحالوتثبيهالخطابفيتغليظأبالأعقابعنهكنىلكنهالكفر)5(إلى:يعني(آغفبغعك

خاسرآ.فينقلبعقبيهعلىرجعمنبحالالكفارأطاع

ؤنرذيؤلآيفزتاتنفعنالاآلئزما4ولمحضمنآثذلمحوأقل!:تعالىقوله:الخامسالموضع

الضلالةإلىنرجعأي:(آغقالهناغلى!ؤنرذ:فقوله،لم71/الأنعام1(آدتههدنتاتغدإدآغقالنا

(3)

(5)

.51،/2القرآنلأحكامالجامعينظر:

.1/104القرآنمجاز

.1/468الكشاف

.4/622القرآنلأحكامالجامع

.و1ص،الجلالينتفسيرومثله،4/322القرآنلأحكامالجامع:ينظر
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ورووفرولمحاجتهعن!رلمنويقالأدبر،إذا:عقبيهعلىفلانرجع:"يقال،؟الهدىبعد

!آغكضم!كفعلتكتمشلىاتنئةقذكأش!!:تعالىقولهوكذلك،(؟)"عقبيهعلىردفقد:بها
ح!رنأنوأهـلهالحقعنالإعراضإذاللونهذامنهو،أ!كا/المؤمنونأ(!ئعبهص!ون

!قلتا:تعالىقولهوكذلك،المع!ىهذاعنكنايةفالآيةوالرشد،الهدىنقبلولا(2)القهقرى

غنى!لبهمذ:فعبارة،814/الأنفال1(مئ!نضبرىبرإلهنئوقالععمتوغنىلبهع!أتفثتافيلئتر%

المعنى.هذاعنكنايةفالآيةهاربأ)و(ولىمعناها:(وئ!عع

الثيء(:عن)الإعراضبعبارةالشيء(قبول)عدمعنالكناية:التاسعاللون

يستعملثمالأجسامفييقالأنوأصله،الطولخلاف"العرض:الأصفهانيالراغبقال

أغىضقعتها(ثر!:تعالىقال،عرضهمبديأولى:فمعناه،عنيأعرض:قيلفإذا...غيرهافي

آئحطايى(غينو!ؤآغرض!،163النساء/أ!ووعظهخعئهخو!قاعيرض122/السجدةأ

!ومغرض!ونءاتحهاعنوممتمو!ال!،2411أطه/(ز!رىعنآغرض!ومق!،11وو/الأعرافأ

ضتهزومممفيريقتتونم!ثضنحو:عنهاستغناخ)عن(الجرحرفخدلهتوزئما،لم32الأنبياء/1

جصتينمختيهتمؤلذتت!أئعيىيميمئتلعليهتمفآزستلناقآعر!وأ!و،123/عمرانآلا(!ضغيضون

فيالإعراضفصورة،(4)"ملا6أسبأ/(!يحيذرقييلقنؤلثئءؤآثليخموأ!ليدؤاق

!اهمالهقبولهوعدمالشيءعنالتوليمعنىفيلإعراضافاستعملالمعانيإلىنقلتالأجسام

لمذهبموافقوهو،عنهوالتوليقبولهعدمعنكنايةهو،ءالشيعنأعرضفقولنا:،وتركه

)الحقيقة(:المختلفينالمعنيينبهاويرادتطلقالإعراضألفاظلأن،الكنايةفيالبلاغةعلماء

قدتركهأو!اهمالهعنهوالتوليالشيءقبولعدممعنىلأن،(التصريحجهةعلىلاو)المجاز

الكريمالقرآنفيالكنايةمنالنوعهذامنوردوقد.اللغةفيالموضوعةالألفاظبغيرحصل

هذهوردتفقد،الكريمةالسورضمنالآياتأرقامإلىبالإشارةسنكتفيفإننالذاوفيرةمادة

(1)

(2)

(3)

(4)

.7/71القرآنلأحكامالجامع:ينظر

.2/361القرآنلأحكامالجامعيظر:

.242ص،الجلالينتفسيرومئله،8/26،72القرآنلأحكامالجامعينظر:

.()عرضمادة،القرآنغريبفيالمفردات
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وأقسامهاالكناية/الخاصالفصل608

سورةوفي،75/الآية،الكهفسورةوفيكاكا3/الآيةالإسراء،سورةفي)أغزض!(بلفظالكناية

،4،15/الآيتان،فصلتسورةوفي،4/الآية،السجدةسورةوفي،001،241الآيشان/،طه

الإسراء،سورةهوواحدموضعفي)أعرضتم(بلفظووردت،3/الآية،التحريمسورةوفي

وفي،61/الآيةسبأ،سورةوفي،55/الآية،القصصسورةفي)أعرضوا(وبلفظ،6،الآيئ/

موضعفي()تعزضبلفظووردت.كاه/الآية،الشورىسىرةوفي،31/الآية،فصلتسورة

الإسراء،سورةهوأيضآواحدموضعفي()تعرضنوبلفظ،42/الآية،المائدةسورةهوواحد

التوبة،سورةوفي،351/الآيةالنساء،سورةهماموضعينفي)تعرضوا(وبلفظ،28/الآية

في)يعرضوا(وبلفظ،71/الآية،الجنسورةهوواحدموضعفي()يعرضوبلفظ،و5/الآية

.2/الآيةالقمر،سورةهوواحدموضع

،24الآية،المائدةسورةوفي،36،18/الآيتانالنساء،سورةفي()أعرضبلفظووردت

،!وهسورةوفي،أووالآسة/،الأعرافسورةوفي،68،106/الآيتان،الأنعامسورةوفي

،السجدةسورةوفي،و4/الآيةالحجر،سورةوفي،2و/الآية،يوسفسورةوفي،،6/الآية

.2و/الآية،النجمسورةوفي،30/الآية

،و5/الآية،التوبةسورةوفي،16/الآيةالنساء،سورةفي)فأعرضوا(بلفظووردت

.53/لآيةا،الأنعامسورةفي(إعراضهم)وبلفظ،821/لآيةا،النساءسورةفيإعراضا()ظف!!و

وفي،23الآسة/،عمرانآلسورةوفي،83/الآية،البقرةسورةفي)معرضون(بلفظووردة

وفي،051/الآية،يوسفسورةوفي،67/الآية،التوبةسورةوفي،32/الآية،الأنفالسورة

سورةوفي،3،17/الآيتان،المؤمنونسورةوفي،1،24،32،42/الآياتالأنبياء،سورة

.3/الآية،الأحقافسورةوفي،68/الآية،عسورةوفي،48/الآيةالنور،

وفي،18/الآيةالحجر،سورةوفي،4/الآية،الأنعامسورةفي()معرضينلجفظووردت

.4و/الآيةالمدثر،سورةوفي،46/الآية،يسسورةوفي،5/الآيةالشراء،سورة

الأدبار(:)توليةبعبارةوالفرار()الانهزامعنالكنايةالعاشر:اللون

تازآلألؤلؤكميفتلوكئم!وإن:تعالىقوله:لأولفا،مواضعتسعةالعزيزالكتابفيولها

هووهذالانهزاماعنكناية(آلادتاز!لؤلؤكم:فقوله،1111/عمرانآلا!!ئور!مخيالثتم
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80،البلاغيالمصطلحفيالكنايةمعنى

الكناية.فيالبلاغةعلماءمذهبمعينطبقوهوالتفسير)1(أهلذكرهالذيالمعنى

زخقا!قروأآلزليئثقيسضإذا:اموأآلذينتةتها!:تعالىقوله:والثالثالثانيوالموضعان

موضعينفيفالمعنى،لم51،61/الأنفال1(دبرهيؤضبؤيؤليئؤمن!آلأدصتارلؤلومممقلآ

.(2)العلمأهلذهبالمعنىهذا!الى،الانهزامعنكناية

/باحزلأا1(لأترآلالؤلولتفتلمنآلتةوأعهدنوأوتقذكا!:لىتعالهقو:بعالرالموضعا

.(3)الانهزامأوالفرارعدمعلىعاهدواأنهم:المعضى،511

.122/الفتحاألأذتر!ولؤلؤأآلدينكقرؤأوثؤئتلكئم!:تعالىقوله:الخامسالموضع

ؤلينيصرو!خلاقرتلوأؤلينمعهتممخرلجونلاأخرجوألين!:تعالىقوله:السادسالموضع

.211الحشر/أ(تزفيألؤلفلصزوفتم

تغققتمكثزت!ئمآغصت!ئمإذحنثن!وتيزتم:تعالىقوله:السابعالموضع

،125التوبة/أ(مدييريهتولتتمئتمرحبتبماعثت!مألارنمرروضحاق!تشصئامت!نغ

عنه.كنايةفهي(4)منهزمين:يعني

ؤلريققمت(مذبمؤذجآنتهتزكأتهاقلخازةاها!:تعالىقوله:والتاسعالثامنالموضعان

الحيةمنخائفأ)فز:أي(مذبرا!ؤلىالموضعينفياللفظبنفس113القصم/،51/النمل9

.(5)(يرجعولم-البشرعادةعلى-

على)التؤئيبعبارة(والحقوالرشدالهدىعنلإعراض)اعنالكناية:عشرالحادياللون

الأدبار(:على)الارتدادأوالأدبار(

لل!ثوى!ترآغةاتهالطىكأ!:تعالىقوله:فالأول،مواضعثلاثةالكريمالقرآنفيولها

(1)

(2)

(3)

(4)

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

ينظر

.58ص،الجلالينوتفسيهر،4/4،1القرآنلأحكاموالجامع،1/545الكئاف:

.236ص،الجلالينوتفسير،382/،القرآنلأحكاموالجامع،1/148،149الكشاف:

.41/051القرآنلأحكاموالجامع،3/542الكاف:

.125ص،الجلالينوتفسير،2/821الكشاف:

.515الجلالينوتفسير،31/601القرآنلأحكامالجامع:
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أدبرمنلظىتدعو":أي(!%ترؤتؤذ:فقوله،711-51/المعارجأ(!ترؤتؤذ%!تذعوأمن

.(1)"الإيمانعنوتولىاللهطاعةعنالدنيافي

،32،412المدثر/أبؤثر!(ا!جمرقدااقترؤآشتكتزو!ققالآأ!صتم:تعالىقوله:والثاني

.(2)هنعالاعراضأوتكبرأعنهوالإدبارالحقعنالتوليومعناه

.أ،/نلقماأ(لمجمتمغهالزكأنست!تبروذءاتئناغلتهللىوإذا!:لثالثوا

عنلإعراض)اعنالكنايةمنئغذأخرىمواضعثلاثةالكنايةمنالنوعهذاإلىويضاف

أيضأ.الأدبار(علىالارتدادأوالأدبارعلى)التوليبعبارةوالرشد(الحق

لم.12/المائدةأ(خمصرينفئنقلبوأتايمضإغقترتذوأؤلا!:تعالىقوله:لأولافالموضع

لاقومييا:قومهيخاطب-غلهآلشلأئم-لموسىالقول-الموضعهذافيفالمعنى

.(و)معصيتهإلىاللهطاعةعنترجعوالاأو،الجبارينقتالطمنبهأمرتكموماطاعتيعنترجعوا

عقدواعمارجعواإنتغليظأولهمتعنيف(تايمضإغقئرلذوأ!ؤلافيوالغرضواحدومعناهما

الأدبار.علىلارتدادباعنهماوكنيوالمعصيةالكفرإلىوالطاعةالإيمانمنعليه

(نفوراتتنه!أعكؤلؤأوخدهاتقزءايئنيرتكتجرث!ؤإدا:تعالىقوله:الثانيوالموضع

اللهمعتذكرأنيحبونلأنهمالتوحيدمنيسمعونممانافرينرجعوا:معناه،146الإسراء/أ

ارتدادمنلهميحصلماوتوليهمنفورهمعنفكنينفروا،التوحيدمنكسمعوافإذا،(4)آلهتهم

الارتدادهذالمثلتغليظآالأدبار،علىبالتوليعنهكنيالتوحيد،سماعهمبسببالنفسفي

أعلم.والله،إليهوالاستماعالرشدقبولوعدم

تهصتتنماشديحنآذبتريرغغآقتذوأآلرلجتإن!:تعالىقولهفهو:الثالثالموضعوأما

(1)

(2)

(3)

(4)

.957ص،الجلالينوتفسيهر،4/851الكشاففيالمعنىهذاومثل،81/982نالقرآلأحكامالجامع:ينظر

.76صو،الجلالينري!فتو،،1/6والقرآنلأحكامالجامع:ينظر

.1/604الكشاففيالمعنىهذاملوينظر:،بتصرف6/261القرآنلأحكامالجامعينظر:

.بتعرفالمعنىأخذنا،2/245الكثافينظر:
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08والبلاغيالمصطلحفيالكنايةمعنى

عرفواعمارجعواالذينإن:فمعناه،512أمحمد/وآفئرتهز!(تهتملمصؤلأفتتطنالهدكط

وطولالأملفيلهمومدالخطايالهمالشيطانزينإنمافأولئكلهمتبينمابعدمنالحقمن

الأدبارعلىبالتوليعنهكنىبه،معرفتهمبعدوالرشادالهدىقبولهمعدمعنفكنىالعمر)؟(،

وتعنيفأ.لهمتغليظآ

واحدموضعوله:(الساقعن)الكشفبعبارةالأمر()شذ؟عنالكناية:عشرالثانياللون

(!قلآلمجئناليعونالتحو2إلىويذعؤنس!الآعنيكعثفتؤتم!:تعالىقولههوالعزيزالكتابفي
فيالعلماءفسرهماعلى(الأمراليشدةعن:يعني،(ص!انيغنيكشفتؤتم!فقوله.142/القلمأ

عنالحربشمرت:كقولهمساقهاعنالقيامةأوالشدةتكشف"معناهفقالوا:،الوجوهبعض

الشاعر:قالساقها،

شفزا"الخزببهتؤمآشفزتوإنغضهاالخزببهغضتإنفتى

الراجز:وقال

قجذوابكمالخرل!ؤجذلبق!يمذواسالههاعنكشقتقد

آخر:وقال

الضمراحالشزمنوبداسايهاعنلهمكشفت

كربعن:معناهساقعنيكشف"يوم:تعالىقولهأن-آكأيتةغخظز-عباسابنوعن

")و(.وجذةالأمرشدة:الآيةمعنى"قالمجاهدوعن"ةذ!يلو

:()خففالجناحبعبارة(الجانبولين)التواضععنالكناية:عشرالثالثاللون

جناحك!وآخعقرر:تعالىقوله:الأولفالموضع،الكريمالقرآنفيمواضعثلاثةوله

(1)

(2)

(3)

.بتصرف24و/61القرآنلأحكامالجامعينظر:

.031ص،القرآنمئمكلتأويلئنظر:

وينظر:،المعنىهذابيانفيالأتوالهذهالقرطبيأوردفقد،24و،18/248القرآنلأحكامالجامعيمنظر:

.،45ص،الجلالينوتفسيهر،4/471الك!ئماففيالمعنىهذا
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آلزخمة(منآلذلينجاحتهماؤآخفقى!:تعالىقوله:والثاني،188الحجر/أ(يلأؤميين

(!آتمقيخينيمنآشعلئلمقنجاصكؤئحفضق!:تعالىقوله:والثالث،لم24الإسراء/أ
والتعبيرلهم،جانتكوألنلهمتؤاضخ:الئلاثةالمواضعفيفالمعنى،1215الشعراء/أ

عن(الجناحأو)الجانبوهوبالمحسوسالوصففيلماوأبلغوأوقعأجملبالكناية

المقصود)؟(.بالمعنىوالإحساسبالنظرالإدراكمنوالتواضحالتذللوهوالمعقول

العلماءتعليلمنيفهم:(السبيل)ابنبعبارة)المسافر(عنالكنايةعثر:الرابعاللون

فكني،للطريقملازمتهكثرةبسبب،الاسمبهذاشقيأئه(السبيل)ابنبالمسافرلتسمية

الوصففيلما(2)وأوضحوأجملوأوقعأبلغلأتها(السبيل)ابنالعبارةبهذهالمسافرعن

فيلهاالكنايةوهذهالمقصودبالمعنىوالإحساسالإدراكمن-الطريقوهو-بالمحسوس

وفي،63النساء/سورةوفي،1،512،،/البقرةسورةفيأولهامواضعثمانيةالكريمالقرآن

،38/الرومسورةوفي،26الإسراء/سورةوفي،60/التوبةسورةوفي،41/الأنفالسورة

.،الحشر/سورةوفي

موحيةجاءتقد-أمثلتهارأيناوكما-القرآنفيالكنايةبأنالقولمنبذلاوختامآ

تجنبإذ،مؤذبةمهذبةبألفاظوردتأتهاعنفضلآتصويرخيرالمعانيومقمورةموجزة

اللفنماتيركففيها،سماعهالأذنفيح!قتأوتفحشأوينبوعماالكنايةباستعمالالإلهيالوحي

لأنوجيهب!بسهذاوفي،النفسفيوأوقعوآكدمفوألطفوأحسنأجملهوماإلىالقبيح

الكريم.القرآنفيالمجازأساليبأحدالكنايةتخغل

(1)

(2)

والطراز،58/،الأربنهاية،64ص،المصباح،48صالتهحير،تحرير،4أص،القرآنبديعينظر:

المجازمناللونهذاعلىنبهواإذالعلماءهؤلاءعنالمعنىهذاأخذنافقد،3/173والإتقان،3/336

.كناياتأنهاوالصواب.الاستعاراتضمن

)بني(.مادة،القرآنغريبفيالمفردات:ينظر
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والنتائجالخاتمة

وأنواعهاالمجازلأساليبوالاستقصاءالدراسةمنالمتواضعالجهدهذاعرضتئمأنبعد

إليها:توضلتالتيالنتائجوأهئمالكتابهذاخلاصةأعرضوأمثلتها،وتفريعاتها

وصفأ-الموضوعيخمهذاماكلتجمعدراسة-عليهوقفتفيما-أجدلمأولأ:

نتيجةإلىعلتتوالسابقينالعلماءجهوداستقراءمجملفمن-أمثلةواستعراضوتقويمآ

المجازأمثلةاستعراضفيوأما،والتقويمالوعمففيجديدآأضافقدالكتابهذاأنمفادها

أسداةالذيللجميلإنكارغيرمن،القرآنيالمجازفيالفضتفةالكتبترقدإتهتامةبثقهفأقول

يخق!ممامؤلفاتهمفيبذلوهالذيالجهدوبخاضةالعلملطلابالكبارالفضتف!نأولئك

تتميمأجاءت-يقالوالحق-الكتابهذامباحثلكنوأقسامهوأنواعهالمجازموضوع

واصطلاحأ،لغةوالمجازالحقيقةمعنىتحديدتئمالتمهيدففي،فاتهملماواستدراكآلجهودهم

التعليلؤضحتثم)الحقيقي(الأصليموضوعهبهالمجوزاللفظتسميةمجلةفيهبتتث

السببعنتكشفلاوغيرهالعلويذكرهاسقيمةتعليلاتمقابلفيالتسميةلهذهالصحيح

التسمية.فيالحقيقي

الكثيرأكثرواستعملتكلامهافيتخؤزتالعربأنعلىالأولالفصلفيبرهنت:ثانيآ

العلماء،أقوالمنأوردتبماوذلكأولأ،لهالألفاظوضعتالذيالمعنىغيرفيالألفاظمن

استعماللدواعيموجزمع،اللغةفيالتوسعلهذاأمثلةمنوأقوالهمإشاراتهمتضمنتهوما

مستندةوتعليلاتمقنعةردودأالمجازمنكريعلىالزدفيشخلتإذالكريمالقرآنفيالمجاز

منأحدالصحيحالعلميالردهذامثلإلىيسبقولمجدالأ،تقبللاواضحهوبأدلهاللغةإلى

المجاز.فيالمغالينالمفيرطينعلىالزذفيوكذلك-عليهوقفتفيما-الشأنهذاأهل

العلماءمنلواحديجتمعلمماالعقليالمجازأمثلةمنلدىاجتمعالثانيالفصلفي:ثالثأ

بغيرهواختلاطهالمجازمنالنوعهذاظهورتدرجبيانعنفضلآالكتابهذاقبلمضت!في

8؟؟
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والنتائجالخاتمة8؟2

جاءثم،الأخرىالمجازأنواععنوقيرةقأفزذةالجرجانيالقاهرعبدجاءأنإلىالأوائلعند

بعد.فيماالبلاغةعلماءعندالمعروفةعلاقاتهوحصرالزمخشريبعده

وتعريفتحديدفيالعلماءلجهودالكتابهذاتقويمفإنالثالثالفصلوأقارابعأ:

بمثله،مسبوقوغيروطريفآجديدأجاءقد)التمئيلية(والمركبةالمفردةالاستعارةمصطلح

القاهرعبدقبلالمصطلحهذامؤلفاتهمفيتناولواالذينالعلماءجهودالتقويمهذاتناولوقد

والتأكيدالكريمالقرآنفيالمفردةلاستعارةاأمئلةمناستقصاؤةتتمغفافضلأ،وبعدةالجرجاني

.()المركبةالتمثيليةللاستعارةالقرآناستعمالعدمعلى

فييجتمعلمماوأمثلتهاالمرسلالمجازعلاقاتمنالرابعالفصلفيواجتمعخامسأ:

منهذاكتابيجمعهاالتيلأنواعاهذهحوتغقاففلأ،الكتابهذاقبلالمضتفاتمنمضتف

والفروعالأصولفياجتمعماإلىبالإضافةوهذا،المضتفونعليهايقفلمأخرىتفريعات

منعليهاشتملتبماالقلوتر!توالعقوذئئهرالتيالعجيبةالقرآنيةوالطرائفالنكاتمن

فيغايةفجاءتالمتنوعةالمرسلالمجازألوانمنذاكأواللونهذابأساليبعنهاعترمعاني

واللطف.والجودةالبلاغة

التيالمجازيةالأغراضاستقصاءفيمنحصرأالفصلهذافيالمبذولالجهديكنولم

فيالمجالإئسع!ائما(13و،03)العلاقتينضمنوالإنشاءالخبرأساليبفيالعلماءلهاقثل

بالتمثيلاكتفوامالكلالأخرىالأمثلةويستقصيالعلماءإليهأشازماكلليجمغالكتابهذا

لتنسيقهقليلغيرجهدأمتيالعملهذاتطقبوقد،العلاقاتهذهأنواعمنأكثرأوبشاهدله

.والكتابوالمنهجالجطةسياقفيؤوضسعهوترتيبه

علىفيهعولتفقدالكنايةموضوعبغزضيىإختضقالذيالخامسالفصلوأقاسادسأ:

آخرقالبفيالسكاكيوتجعلهالرازيلخقهمهالذيلهاتعريفهفيالجرجانيالقاهرعبدمذهب

تحتتدخلإذوالعلويالأثيرابنتعريفوكذلك،المعنىفيمعهماوتتعقاللفظفييختلف

بينيقزقلامنمذه!بتباللوبها،الكنايةألوانكلالعلماء،هؤلاءوضعهاالتيالحدودهذه

هذافيولعلحقائقها،وأنكزالمجازعلىالصفاتآياتخقلمفنالمرسلوالمجازالكناية

الكريم،القرآنمنأمثلتهااستقصاءعنفضلآ،الفصلهذافيالطريفأوالجديديكمنالأخير

صفة.عنوالكناية،موصوفعنالكناية:وهما،فقطالكنايةأنواعمننوعينورودمنؤتأكلإنا
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8؟3والنتائجالخاتعة

بوجودالقائلينالبلاغةعلماءمنهجعلىالكتابهذافصولجميعفيليرتسابعآ:

المستعملةالمجازوأساليبألوانجميعوتحليلبرعمدوذلكالكريمالقرآنفيالمجاز

نأعلىبرهنتبلالمفاتلإنكارذريعةأوحخةالمجازاتخاذعدممع،الكريمالقرآنفي

المفاتإئباتفيالأسبابأقوىمنهيبل،الصفاتلإثباتمهمآسببأتغذالمجازأساليب

علىوبالاعتماد،تسبقهحقيقةبدونمجازلاإذأولآ،الحقيقةوجودمنينطلقالمجازلأن

التعبيرلأنالمجاز،بأساليبمعانيهمعنفعترواالعربوالخطباءالشعراءانطلقالحقائقهذه

علىالكريمالقرآننزلالأساليبوبهذه،وأبينوأوضحوألطفوأفخمأبلغالمجازبأساليب

كلامها.فيالعربشتن

الكريمالقرآنفيالمجازأساليبعلىالضوءإلقاءفيوققتقدأكونأنأرجووختامأ

عنهاسهاأوالقدمبهازلتعثر؟علىالكريمالقارئاطلعفإن،البلاغةعلماءطريقةعلى

وإن،والنقصانالسهومنيخلولاالإنساننوغفإن،السيئةبالخ!نةيدزأأنعندهفرجائي؟القلم

واللةتقصيير،أوشفومنحصليقافمعذرة-ؤتعالىس!تحانه-الن!مبارئبهاتفزدصفةالكماذ

للفوزوسببأ،العظيملكتابهوخادمأ،الكريملوجههخالصآالعملهذايجعلأنأسألالكريتم

وحدةاللهوحسبيجدير،لإجابةوباقديريشاءماعلىإئا،لقائهيوتمبهينفغنيوأنالنعيمبجئات

على-تعالى-اللهوصلى،العظيمالعليبالتهلاإقؤةولاحوذولاالنصير،ويغتمالمولىيغتمإتا

وشقتم،الدينيومإلىبإحسانتبعهمومنوتابعيهمأجمعينوأصحابهآلهوعلىمحمدنبينا

العالمين.ت!ردثهوالحمدكثيرأ،تسليمأ

الجبوريمخي!نخقدأحمد:الدكتور

مأو8و/25/01-العربيةاللفةقسم/الآدابكليةبفداد/جامعة/العراق

هـأ4؟5/الأولربيع/25الموافق

العربيةاللغةقسم/التربيةكلية-تكريتجامعة/العراق

20؟8/2/؟الآنولحد25/10/9911منذ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



والصراجحردا!مملاثبت

محمدبنبكرأبيبنالكمالبنعبدالرحمنالدينجلال،القرآنعلومفيالاتقان

،بيروت،العصريةالمكتبة،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيقهـ(أوأ)تالسيوطي

.أمكاو،هـ-ا407

شاكر،محمدأحمد:تحقيق،الظاهريالأندلسيحزمابن،الأحكامأصولفيالإحكام

هـ.أ34،القاهرة،الأولىالطبعة

قتيبةبنمسلمبنعبداللهمحمد،أبو،والمشبهةالجهميةعلىوالرداللفظفيالاختلاف

بغداد.الجديد،الشرقمكتبةنشر،(ـه276)تالدينوري

القاهرة،الثالثةالطبعةالحميد،عبدالدينمحييمحمد:تحقيق،قتيبةابن،الكاتبأدب

.السعادةم،مطبعة1و58هـ-1377

الشوكانيمحمدبنعليبنمحمد،الأصولعلممنالحق:تحقيقإلىالفحولإرشاد

.بيروتالفكر،دار،(ـهأ255)ت

مطبعة،(ـه538)تالزمخشريعمربنمحمود،(القاسم)أبواللهجار،البلاغةأساس

.مأو79هـ-31وو،بيروتوالنشر،للطباعةصادردار

.لبنان،بيروت،المعرفةدارنشرأحمد،بنعلي،الواحدي،النزولأسباب

الحرجانيعبدالرحمنعبدالقاهربنبكر،أبو(البيانعلم)في،البلاغةأسرار

الإمامالأستاذنسخةعلىصححهارضا،رشيدمحمدالسيدتصحيح،(ـه471)ت

.مأو78هـ-أ3و8،لبنان،بيروت،المعرفةدارالناشر:،عبدهمحمدالشيخ

السلامعبدبنالعزيزعبدالدينعزمحمد،أبوالمجاز،أنواعبعضرفيلإيجازاإلىالإشارة

بالمدينةالعلميةالمكتبةالناشر:،(السلامعبدبن)اليرباسمالمعروفهـ(66ه)ت

8؟5
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بدمشق.دارالفكرمطابع،المنورة

مكتبةالناشرسعد،الرؤوفعبدطه:تحقيق،السيوطيالدينجلالوالنظائر،الأشباه

.الكليات

المطبعةوهـ(،45)تالأسفرايينيعربشاهبنمحمدبنإبراهيمالدينعصام،الأطول

هـ.أ284تركيا،،السلطانية

السيد:تحقيق،(ـه403)تالباقلانيمحمدبنالطيببنمحمدبكرأبو،القرآنإعجاز

.القاهرة،الرابعةالطبعةمصر،،المعارفدارمطبعةصقر،أحمد

تحقيق:هـ(338)تالضحاسإسماعيلبنمحمدبنأحمدجعفرأبو،القرآنإعراب

هـ.أ3و7-مأو77بغداد،،العانيمطبعةزاهد،غازيزهيرالدكتور

مصر،،النهضةمطبعةهـ(460)ت،القيروانيشرفبنمحمداللهعبدأبو،الكلامأعلام

.مأو26هـ-3441،القاهرة

نشر،البطليوسيالسيدبنمحمدبناللهعبدمحمد،أبو،الكتابأدبشرحفيالاقتضاب

.لبنان،بيروت،مأو،3،الجيلدار

هـ(436)تالعلويالموسويالحسينبنعلي،المرتضىالشريف،المرتضىأمالي

.م9541هـ-أ373،القاهرة،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق

التنوخيعمروبنمحمدبنمحمد،الدينزين،اللهعبدأبو،البيانعلمفيالقريبالأقصى

هـ.132،،الأولىالطبعة،السعادةدارمطبعة4،هـ(،و)ت

البقاءأبو،القرآنجميعفيوالقراءاتالإعرابوجوهمنالرحمنبهمنمااملاء

للجميع.العلمدار،المكبرياللهعبدبنالحسينبناللهعبد

الكشافتفسيرهامشعلىمطبوعالمالكيالاسكندريالمنيرأحمدبن،الانتصاف

.لبنان،بيروتوالنشر،للطباعةالمعرفةدار،للزمخشري

البركاتأبوالدينكمال،والكوفيينوالبصريينالنحويينبينالخلافمسائلفيالإنصاف

الحميد،عبدالدينمحيمحمد:تحقيق،(ـه5،،)تالأنباريمحمدبنالرحمنعبد

والنشر.للطباعةالفكردار
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8؟،والمراجعالمصاديىثتت

،(ـهأ21)تهالمدنيمعصومبنالدينصدرعليالسيد،البديعأنواعفيالربيعأنوار.2؟

.9681،الأولىالطبعة،الأشرفالنجف،النعمانمطبعةشكر،هاديشاكر:تحقيق

ماجستير،رسالة،الجبوريمحسنحمدأحمد،الكريمالقرآنفيالإيجازأساليب.22

.مأو"3هـ-4041،العربيةاللغةقسم،لآداباكليةبغداد،جامعةمنصادرة،مخطوطة

الرحمنعبد،الدينسعدبنمحمد،الدينجلالاللهعبدأبو،البلاغةعلومفيالإيضاح.23

دار،خفاجيالمنعمعبدمحمدالدكتوروتنقيحوتعليقشرح3،هـ(،و)تالقزويني

.مأو75هـ-أ3و5،لبنان،بيروت،الرابعةالطبعة،اللبنانيالكتاب

الحرانيتيميةبابنالشهيرالحليمعبدبنأحمد،الدينتقيالعباسأبو،()الإيمانكتاب.24

الكتبدارالعلماء،منجماعةوصححهاعليهاعلق82،هـ(،)تالحنبليالدمشقي

.م1و38هـ-4031،الأولىالطبعة،لبنان،بيروت،العلمية

الدمشقيالزرعيأيوببنبكرأبيبنمحمد،الدينشمس،اللهعبدأبوالفوائد،بدائع.25

.لبنان،بيروت،العربيالكتابدارالناشر:15،هـ(،)ت

،بدويأحمدأحمدالدكتور:تحقيق،(ـه584)تمنقذبنأسامةالشعر،نقدفيالبديع.26

.م1و60هـ-أ803،القاهرةالمجيد،عبدحامدوالدكتور

.مأو35،لندن،كرتشكوفسكي:تحقيق،(ـه2و6)تالمعتزاللهعبد،البديع.2،

،(ـه654)تالمصريالواحدعبدبنالعظيمعبد،الدينزكيمحمد،أبو،القرآنبديع.28

.م1و75،الأولىالطبعةمصر،،النهضةمطبعة،شرفمحمدحنفيالدكتور:تحقيق

للطباعةالرشيددار،(ـه552)ت،الجاحظ،محبوببنبحرعمرو،عثمانأبو،البرصان.29

.أو83،العراقيةالجمهوريةوالنشر،

تحقيق:،هـ(،و4)تالزركشي،اللهعبدبنمحمد،الدينبدر،القرآنعلومفيالبرهان.30

إحياءدار،أو75،الأولىالطبعة،وشركاهالحلبيالبابيمطبعة،إبراهيمالفضلأبومحمد

العربية.الكتب

الزملكانيالكريمعبدبنالواحدعبدالدينكمال،القرآنإعجازعنالكاشفالبرهان.ر؟

العاني،مطبعة،الحديثيخديجةوالدكتورةمطلوبأحمدالدكتور:تحقيق،(ـه165)ت
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.م1و57،الأولىالطبعةبغداد،

الكاتب،وهببنسليمانبنإبراهيمبنإسحاق،الحسينأبو،البيانوجوهفيالبرهان.32

العاني،مطبعة،الحديثيخديجةوالدكتورةمطلوبأحمدالدكتور:تحقيقهـ(335)ت

.مأو67هـ-أ38،بغداد،

الطبعةالبصير،كاملحسنوالدكتور،مطلوبأحمدالدكتور:تأليف،والتطبيقالبلاغة.33

هـ.4021-مأو82،الأولى

منشورهـ(388)تالخطابيإبراهيمبنمحمدبنحمد،سليمانأبو،القرآنإعجازبيان.34

زغلولومحمداللهخلفمحمد:تحقيق،القرآنإعجازفيرسائلثلاثكتابضمن

.القاهرةبمصر،المعارفدار،سلام

بالمالية-التأليفدارمطبعة،هارونمحمدالسلامعبد:تحقيق،الجاحظ،والتبيينالبيان.35

.م1و86،القاهرة،الخانجيمكتبة:الناشرمصر،

ناصف،عليمنصورالشيخ:تأليف،-ع!فه-الرسولأحاديثفيللأصولالجامعالتاج.36

.لبنان،بيروت،م1و16الثالثةالطبعة،العربيالتراثإحياءدار

الزبيديمرتضىمحمدالسيد،الدينمحب،الفيضأبو،القاموسجواهرمنالعروستاج.3،

الطبعةمصر،،الخيريةالمطبعة،لبنان،بيروت،الحياةمكتبةدارالناشر:،(ـهأ205)ت

هـ.31كاو،لأولىا

العربية،الكتبإحياءدار:الناشرعمقر،أحمدالسيد:تحقيق،قتيبةابن،القرآنمشكلتأويل.83

هـ.3541-م1و73،القاهرة،وشركاهالحلبيالبابيعيسىمطبعة

المظفر،أبيالإمام:تأليف،الهالكينيزقيعنالناجيةالفرقةوتمييزالدينفيالتبصير.3و

،الحوتيوسفكمال:وتحقيق،(ـه471)تالشافعي،الأسفرايينيمحمد،بنطاهر

.بيروت،الكتبعالم،م1و83هـ-1403سنة،الأولىالطبعة

أحمدالدكتور:تحقيق،الزملكانيابن،القرآنإعجازعلىالمطلع،البيانعلمفيالتبيان.40

.\و64،الأولىالطبعةبغداد،،العانيمطبعة،الحديثيخديجةوالدكتورة،مطلوب

الطيبي،محمدبنالحسينبنالدينشرف،والبيانوالبديعالمعانيعلمفيالتبيان.4؟
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هـ-1407!الأولىالطبعة،الهلاليمطرعطيةهاديالدكتور:تحقيق،(ـه743)ت

العربية.النهضةمكتبة،بيروت،الكتبعالم،م981،

ا!مدوانيالا!حأبيابهن،القرآنإعجازوبيانوالنثر،الشعرصناعةفيالتحبيرتحرير

،القاهرة،الشرقيةالإعلاناتشركةمطابع،شرفمحمدحفنيالدكتور:تحقيق،المصري

هـ.1383-موا63

بنيوسف،العربمجازاتعلمفيالأدبجوهرمعدنمنالذهبعبنتحصيل

الكبرىالمطبعة،الأولىالطبعة،سيبويههامشفيمطبوعالشنتمري،عيسىبنسليمان

هـ.أ613،الأميرية

أهـ-357،القاهرة،الجرجانيعليمحمدبنبنعليالشريفالسيد،التعريفات

.وأم38

القرشيكثيربنإسماعيلالفداء،أبو،الدينعمادالحافظالإمام،العظيمالقرآنتفسير

هـ-أ388،لبنان،بيروتوالنشر،للطباعةالمعرفةدارالناشر:47،هـ()تالدمشقي

.وأم69

الغرناطيالأندلسي،حيانأبو،يوسفبنمحمد:تأليف،المحيطالبحرتفسير

نسخة،م1و78هـ-13و8،الثانيةالطبعةوالنشر،للطباعةالفكردار،(ـه754)ت

.مصورة

السيوطي،الدينوجلال،المحليأحمدبنمحمدالدينجلالللعلامة،الجلالينتفسير

.مأو،وهـ-أ3وو،لبنان،بيروتوالنشر،للطباعةالدينيةالعلوممكتبة

حسينبنمحمدبنالحسنالعلامة:تأليف،الفرقانورغائبالقرآنغرائبتفسير

،عميراتزكرياالشيخ:وأحاديثهآياتهوخزجضبطه82،هـ()تالنيسابوريالقمي

.م1و96هـ-6141،الأولى/ط،لبنان،بيروت،العلميةالكتبدار

دارصقر،أحمد:تحقيق(مسلمبنالله)عبد،الدينوريقتيبةابن،القرآنغريبتفسير

.م1و58هـ-أ378بمصر،وشركاهالحلبيالبابيعيسى،العربيةالكتبإحياء

الطبعة،لبنان،بيروتوالنشر،للطباعةالمعرفةداررضا،رشيدمحمدالسيدالمنار،تفسير

لأوفيست.باالثانية
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تحقيق:،(ـه406)تالحسينبنمحمدالحسنأبو،القرآنمجازاتفيالبيانتلخيمس.5أ

أهـ-374،الأولىالطبعةبمصر،العربيةالكتباحياءدارحسن،الغنيعبدمحمد

.أم955

البغداديالجوزيبنالرحمنعبد،الفرجأبو،الدينجمالالإمامالحافظ،إبليستلبيس.52

الشريف،الأزهرعلماءبعضبمساعدةالمنيريةالمطبعةإدارةتصحيح،(ـه5و7)ت

.\!كا3،العراقبغداد،الجديد،الشرقمكتبةإصدار،مصورةنسخة،الثانيةالطبعة

،(ـه676)ت،النوويشرفبنيحيى،الدينمحيزكريا،أبو،واللفاتالأسماءتهذيب.5و

.القاهرة،المنيريةالمطبعنشر

الفضلأبومحمد:تحقيق،(ـه370)تأحمدبنمحمدمنصورأبو،اللفةتهذيب.54

.القاهرة،المصريةالدارمطبعة،البجاويعليمحمدمراجعة،إبراهيم

الأميريةهـ(13ه)تجرير،بنمحمدجعفرأبو()الطبري،القرآنتأويلفيالبيانجامع.55

هـ.1323،ببولاق

الدين،ضياء،الفتحأبوالأثير،ابنوالمنثور،الكلاممنالمنظومصناعةفيالكبيرالجامع.56

سعيد،جميلوالدكتورجواد،مصطفىالدكتور:تحقيقهـ(63،)تمحمدبناللهنصر

.م1و56،العراقيالعلميالمجتمعمطبعة

هـ(1،6)ت،()القرطبي،الأنصاريأحمد،بنمحمد،اللهعبدأبو،القرآنلأحكامالجامع.5،

الكتبدارمطبعةأم،و52أهـ-372،الثانيةالطبعةالتزذوني،العليمعبد:تصحيح

المصرية.

نشردريد(،)ابنبالمعروفالمصريالأزديالحسنبنمحمدبكرأبو،اللغةجمهرة.58

هـ.أ345،الأولىالطبعةصادردارمطبعة،الدكنأبادحيدر،العثمانيةالمعارفدائرة

الدكتور:تحقيق،(ـه74و)ت،()المراديقاسمبنحسن،المعانيحروففيالداني.59

.مأو76هـ-3و6،الموصلجامعةبمطابعمطبوع،محسنطه

الدسوقي،عرفةمحمدبنمحمد،المفتاحلتلخيصرالسعدشرحعلىالدسوقيحاشية.60

.القاهرةبمصر،وشركاهالحلبيالبابيعيسىمطبعةالتلخيمعولشروحضمنمطبوعة
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،(ـه572)تالحلبيمحمودالثناءأبو،الدينشهاب،الترشلصناعةإلىالتوشلن!ح

العربية،اللغةقسم-الآدابكليةبغدادجامعةمنصادرة،مخطوطةماجستير،رسالة

يوسف.عثمانأكرم.د،مأو80هـ-ا400

،(ـه388)تالحاتميالمظفربنالحسنبنعليأبوالشعر،صناعةفيالمحاضرةجفية

.مأو7وبغداد،الرشيد،دار،الكنانيجعفرالدكتور:تحقيق

الحلبيالبابيمصطفىمطبعة،هارونمحمدالسلامعبد:تحقيق،الجاحظ،الحيوان

.م1و83هـ-6531،الأولىالطبعةبمصر،

،القادريالحمويحجةبنمحمدبنعلي،الدينتقيبكر،أبو،الأربوغايةالأدبخزانة

هـ.1304،هـ(،القاهرة837)تالحنفي

مطبعةالنجار،عليمحمد:تحقيق،(ـه392)تجنيابن،عثمان،الفتحأبو،الخصائص

.م9521والنشر،للطباعةالهدىدارالناشر:،المصريةالكتبدار

اللهجارالزمخشري،العربوتشبيهاتواستعاراتكناياتمن،المنتخبالدائرالدر

العراقي،العلميالمجتمعمجلةمنعشرالسادسالمجلدفيمنشورعمر،بنمحمود

.أو68بغداد،،الحسنيبهيجةالدكتورة:بتحقيق

الطبعة،الغزاليمحمدالأستاذ،المستشرقينمطاعنضدوالشريعةالعقيدةعندفاع

.القاهرة،حسانمطبعة،الحديثةدارالكتب،م5،19هـ-أ395،الرابعة

،بيروتوالنشر،للطباعةالمعرفةدارالناشر:،الجرجانيالقاهرعبدالإعجاز،دلائل

محمودمحمدوالشيخرضارشيدمحمدتصحيح،م1و،8هـ-13و8،لبنان

الشنقيطي.التركزي

خلفالدكتور:وتحقيقدراسة،الصوليبشرح(الطائيأوسبن)حبيب،تمامأبيديوان

الطليعدار،أو،8،العراقيةالجمهورية،والفنونالثقافةوزارةالناشر:،نعمانرشيد

.بيروتوالنشر،للطباعة

رسائلثلاثضمنمطبوعة،الجرجانيالقاهرعبد،القرآنإعجازفيالثافيةالرسالة

بمصر،المعارفدار،سلامزغلولومحمد،اللهخلفمحمد:تحقيق،القرآنإعجازفي

.القاهرة
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الطبعة،(ـه872)ت،(الحليمعبدبنأحمدالعباس)أبوتيميةابنالإمام،المدنيةالرسالة

الخطيب.الدينمحبقصينشرهاهـ،أ394،الأولى

تحقيق:،هـ(،20)تالمالقيالنورعبدبنأحمد،المعانيحروفشرحفيالمبانيرصف

هـ.أ3و2،ثابتبنزيدمطبعة،بدمشقالعربيةاللغةجميعطغ،الخراطمحمدأحمد

إدارةنشر،إبراهيمبنمحمداللهعبدأبو،القاسمأبيسنةعنالذبفيالباسمالروض

المنيرية.المطبعة

الطبعةالخوانساريالموسويباقرمحمد،والساداتالعلماءأحوالفيالجناتروضات

هـ.أو76،الثانية

الدكتور:تحقيق،(ـه823)تالأنباريالقاسمبنبكرأبو،الناسكلماتمعانيفيالزاهر

.أو7والرشيد،دار،الوطنيةالدارطبع،الضامنصالححاتم

تحقيق:،القيروانيالحصريعليبنإبراهيمإسحاقأبو،الألبابوثمرالآدابزهر

.مأو53هـ-أ372،القاهرة،الثالثةالطبعة،مباركزكيالدكتور

الحليالخفاجيسنانبنسعيدمحمدبنبناللهعبدمحمدأبوالأمير،الفصاحةسر

هـ.4021-مأو28،لأولىاالطبعة،لبنان،بيروت،العلميةالكتبدارنشر،(ـه646)ت

،(الحميريأيوببنهشامبنالملكعبدمحمد)أبوهشاملابن،النبويةالسيرة

إحياءدار،شلبيالحفيظوعبد،الأبياريوإبراهيمالسقامصطفى:تحقيق،(ـه812)ت

.لبنان،بيروت،التراث

الدكتور:تحقيق،(ـه!كاو)تعليبنمحمدبنعليعصفور،لابن،الزجاججملشرح

الموصل،جامعةوالنشر،للطباعةالكتبدارمؤسسةبمطابعطبع،جناحأبوصاحب

.م1و80هـ-أ400

طبع،الأبياريإبراهيمشلبيالرؤوفعبدالمنعمعبد:تحقيقشداد،بنعنترةديوانشرح

.القاهرة،الطباعةفنشركة

تصحيحالعبكريالبقاءلأبي،الديوانشرحفيالتبيانالمشقى:،المتنبيديوانشرح

الحلبيالبابيمصطفىمكتبةنشر،شلبيالحفيظوعبد،الأبياري!ابراهيمالسقا،مصطفى

.مأو،\هـ-31و1،الأخيرةالطبعةبمصر،وأولاده
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الإرشادوزارةنثر،عباسإحسانالدكتور:حققه،العامريربيعةبنلبيدديوانشرح

.م9621سنة،الكويتفيوالأنباء

مطبوع82،هـ(،)ت(الحليمعبدبن)أحمدتيميةابنللإمامالأصفهانية،العقيدةشرح

.مأو80هـ-أ400سنةوالنشر،للطباعةالفكردار،تيميةابنفتاوىمجموعةضمن

.مأو3،،القاهرةالتلخيصر،شروح

،(ـه593)تفارسبنأحمدالحسينأبوكلامها،فيالعربوسنناللغةفقهفيالصاحبي

هـ-1كار3،لبنان،بيروت،بدرانمؤسسةوالنشرالطبعملتزمالشويعيمصطفى:تحقيق

.م1و83

تقديم:،(ـه3و8)تالجوهريحمادبنإسماعيلنصرأبو،والعلوماللغةفيالصحاح

دارنشر،مرعشليوأسامةمرعشلينديم:وتصنيفإعداد،العلايلياللهعبدالشيخ

.لبنان،بيروت،العربيةالحضارة

مطابع،السلفيةالكتبدار،الألبانيالدينر!انمحمد:تأليف،-!ييه-النبيصلاةصفة

سوريا.،دمشق،م1و15هـ-0،31التجاريةالطوبجي

.العاشرةالطبعة،-لبنان-بيروتالعربيالكتابدارالناشر،أمينأحمد،الإسلامضحى

الفضلأبومحمد:تحقيق،(ـه328)ت،الأنباريالقاسمبنمحمدبكرأبوالأضداد،

.مأو60،الكويتفيوالنشرالمطبوعاتدائرة،إبراهيم

بنعليبنحمزةبنيحىالاعجاز،حقائقوعلومالبلاغةلأسرارالمتضمنالطراز

هـ،1332-م1و64بمصر،المقتطفمطبعة4،هـ(،)تو،اليمنيالعلويإبراهيم

.القاهرة

الخامسة،الطبعة،لبنان،بيروت،العربيالكتابدارالناشر:،أمينأحمد،الاسلامظهر

أهـ.388-م1و6و

الصنعاني،الحسنبنمحمدبنالحسن:تأليفالفاخر،والفبابالزاخرالعتاب

الجمهوريةللنشر،الرشيددار،ياسينآلحسنمحمدالثيخ:تحقيق،(ـه65ه)ت

.أو7و،العراقية
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،(ـه7،3)ت،الكافيعبدبنعليبنأحمد،الفتاحتلخيصشرحفيالأفراحعروس

.\و3،مصر،،وشركاهالحلبيالبابيعيسىمطبعة،التلخيصشروحضمنمطبوع

،(ـه654)ت،القيروانيرشيقبنالحسنعليأبو،ونقدهوآدابهالشعرمحاسنفيالعمدة

الرابعة،الطبعة،لبنان،بيروتالجيلدارمطبعةالحميد،عبدالدينمحييمحمد:تحقيق

.وأم72

الصمدعبداللهعبد:تحقيق،(الحليمعبدبنأحمدالعباسأبو)تيميةابن،العراقيةالفتاوى

.مأو88هـ-أ408بغداد،الجاحظمطبعة،المفتي

،العاشرةالطبعة،لبنان،بيروت-العربيالكتابدارالناشر:،أمينأحمد،الإسلامفجر

.أم96و

الأسفراييني،البغداديمحمدبنطاهربنالقاهرعبدمنصورأبوالفزق،بينالقزق

.وأولادهصبيحعليمحمدمكتبةالحميد،عبدالدينمحييمحمد:تحقيق

.لبنان،بيروت،العربيالكتابدار:الناشر،سابقالسيد:تأليف،الشئةفقه

الطبعة،الكويتفيالعلميةالبحوثدارنشر،مطلوبأحمدالدكتور:تأليف،بلاغيةفنون

هـ.ا3و5-م1و،5،لأولىا

العلمية،الكتبدارنشر،الجوزيةقيمابن،البيانوعلمالقرآنعلومإلىالمشوقالفوائد.؟

.نلبنا،بيروت

،(ـه718)ت،آباديالفيروزالشيرازييعقوببنمحمدالدينمجد،المحيطالقاموس.؟

.وشركاهالحلبيمؤسسةنشر

رسائلفيمطبوع،(ـه517)ت،البغداديحيدربنمحمدطاهر،أبو،البلاغةقانون.أ

.م1و54هـ-أ374،القاهرة،الرابعةالطبعة،عليكردلمحمدالبلغاء

الدكتور:تحقيق،(ـه2أو)ت)ثعلب(،يحىبنأحمدالعباسأبوالشعر،قواعد.؟

.م9661،القاهرة،التوابعبدرمضان

،(ـه285)ت،النحويالمبرديزيدبنمحمدالعباسأبو،والأدباللغةفي؟.الكاكل

.مأو63هـ-3551،القاهرة،مباركزكيالدكتور:تحقيق
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المطبعة،(ـهأ80)ت)سيبويه(،بالمعروفعثمانبنعمروبشرأبو،سيبويهكتاب

هـ.6131سنة،الأولىالطبعةمصر،ببولاقالأميريةالكبرى

الطبعة،(ـه3و5)تسهل،بنعبداللهبنالحسنوالشعر،الكتابة:الصناعتينكتاب

البابيعيسىمطبعة،إبراهيمالفضلأبوومحمد،البجاويمحمدعلي:تحقيق.الثانية

الثانية.الطبعة،وشركاهالحلبي

تحقيق:أهـ(،75)ت،الفراهيديأحمدبنالخليلالرحمنعبدأبو،العينكتاب

وزارةنشرتايمز،كويتمطابع،السامرائيإبراهيموالدكتور،المخزوميمهديالدكتور

.م9821للنشر،الرشيددار،العراقيةوالإعلامالثقافة

مطبوع،(ـه255)تالسجستانيعثمانبنمحمدبنسهلحاتمأبوالقزق،كتاب

آذارفيالأولالجزء،والثلاثينالسابعالمجلدفيالعراقيالعلميالمجمعمجلةفي

الضامن.عسالححاتمالدكتور:بتحقيق،\و86

دارنشر،للزمخشري،التأويلوجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشاف

.لبنان،بيروت،للطباعةالمعرفة

الدكتور:تحقيق،(ـه637)تالأثيرلابن،والكاتبالشاعركلامنقدفيالطالبكفاية

دارمديريةمطابع،ناجيهلالوالأستاذ،الضامنحاتموالدكتورالقيسيحمودينوري

.م1و82،الموعلبجامعةوالنشرللطباعةالكتب

العراقي،،العلميالمجمعمجلةفيمنشوربحث،الفياضجابرمحمدالدكتور،الكناية

.م1و68آذار،لأولاالجزء،والثلائينالسابعالمجلدفي

،النيسابوريالثعالبيإسماعيلبنعبدالملكمنصورأبووالتعريضر،الكناية

.م1و64،القاهرة،الكتبدارنشر،(ـه42و)ت

،المصريالأفريقيمنظوربنمكرممحمدالدينجمالالفضلأبو،العربلسان

.أو55،بيروتدارصادر،مطبعة،(ـه117)ت

الدينمحىمحمد:تحقيقالأثير،لابنوالشاعر،الكاتبأدبفيالسائرالمثل

.931وبمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىمطبعةالحميد،عبد
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؟16

؟1،

أ؟8

؟؟و

؟20

121

122

12ر

؟24

125

والمراجعالمصادرثتث

محمدالدكتور:تحقيق،(ـه210)تالتيميالمثنىبنمعمرعبيدةأبو،القرآنمجاز

الفكر.دارنشر،م5،91،الثانيةالطبعة،الخانجيمطبعة،سزكينفؤاد

محمدطه:تحقيق،(ـه406)ت،الحسينبنمحمدالحسنأبو،النبويةالمجازات

.م9671هـ-أ38،،القاهرة،الزيني

غئق،(الحليمعبدبنأحمدالعباس)أبوتيميةابنالإمام،والمسائلالرسائلمجموعة

الطبعة،بيروتالعلميةالكتبدارالناشر،بإشرافالعلماءمنجماعةوضخحهاعليها

.مأو83هـ-أ403،الأولى

منقحةطبعةالفكردار،(الحليمعبدبنأحمد)تيميةابنلإماما،تيميةابنفتاوىمجموعة

.م1و80هـ-أ400،ومصححة

محمودللأستاذالكاتبةالآلةعلىمخطوطبحثوالمجاز(،)الحقيقةفيمحاضرات

.الكتابهذابمؤلفخاصةنسخة،الخياطشريف

للأستاذ،الكاتبةالآلةعلىمخطوطبحث،-الاستعارة-البيانعلمفيمحاضرات

.الكتابهذابمؤلفخاصةنسخة،الخياطشريفمحمود

،الطحانإسماعيلللدكتور،الكاتبةالآلةعلىمخطوطبحث،اللغةفقهفيمحاضرات

.الكتابهذابمؤلفخاعمةنسخة

،(عثمان،الفتح)أبوجنيابنعنها،والإيضاحالقراءاتشواذوجوهتبيينفيالمحتسب

،المتحدةالعربيةالجمهورية،الإسلاميالتراثإحياءلجنة:تحقيق،(ـه3و2)ت

.أم966

ياسين،آلحسنمحمدالشيخ:بتحقيقعباد،بنإسماعيلالصاحب،اللغةفيالمحيط

.م1و18العراقيةوالإعلامالثقافةوزارةنشرالرشيد،دار

دارنشرهـ(666)تالرازيالقادرعبدبكرأبيبنمحمد:تأليف،الصحاحمختار

.مأو38الكويت،الرسالة

اللطيفعبدومحمدالحميد،عبدالدينمحيمحمد:تأليف،اللغةصحاحمنالمختار

.القاهرة،الاستقامةمطبعة،الخامسةالطبعة،السبكي
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127

128

129
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أرأ

؟ر2

؟33

؟34

؟35

136

28،والمراجعالمصاديى

15،هـ(،)تا!جوزية!قيمابنوالمغطلة،الخقمئةعلىالمرسلةالصواعقمختصر.

!لبنان،بيروت!ا!لميةا!كتبدار،الأولىالطبعة،الموعمليبنمحمدالشيخاختصره

.وأم85هـ-1405

أهـ-406بغداد،،جامعةمطبعةالحديئي،خديجةالدكتورةتأليف،نحويةمدارس.

.م1و86

الفضلأبومحمد:تحقيق،اللغويعليبنالواحدعبدالطيبأبو،النحويينمراتب.

.أو54،القاهرة،إبراهيم

وهـ(،11)ت،(الرحمنعبدالدين)جلالالسيوطيوأنواعها،اللغةعلومفيالمزهر.

دارمطبعة،إبراهيمالفضلأبووحمدالجباريعليومحمد،المولىجادأحمدمحمد

الفكر.

الدين!البنمحص!،عبداللهأبو،الدينبدر،والبديعالمعانيعلمفيالمصباح

ا!مة،الأولىا!مة،(ـه686)ت،الطائيالأندلسيمالكبنعبداللهبنمحمد

هـ.أ302،الخيرية

بنمحمدبنأحص!ا!اسأبو،الفئومي،للرافعيالكبيرالشرحغريبفيالمنيرالمصباح

.لبنان،بيروت،العلميةالمكتبةهـ(770)ت،الققريعلي

الأوقافوزارةالرئب،دارنشر،الكويجليالملامحمد،الأصولعلمفيالمصقول

.م1و38العراقية

تركية،،التفتازانيمسعودبنالدينسعد،(التلخيصعلىالمطؤل)الشرحالمطؤل،

كامل.أحمدمطبعةهـ،3301

يوسفأحمد:تحقيق،(ـه207)تالفراء،زيافىهمنيحىزكرياأبو،القرآنمعاني

.م9551،الأولىا!تي،المعريةالكتبدارمطبعةالنجار،عليومحمد،نجاتي

،(ـهو11)ت،(الرحمنعبد،الدين)جلالالسيوطي،القرآنإعجازفيالأقرانمغتزك

.أمو73-1و69،القاهرة،التخاويمحمدعلي:تحقيق

ا!ليع!امطبعة،مطلوبأحمدالدكتورؤتطؤرها،البلاغيةالمصطلحاتمعجم

.مأو8،هـ-4071،العراقي
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والمراجعالمصادرثتث828

التراثإحياءدار،الباقيعبدفؤادمحمد،الكريمالقرآنلألفاظالمفهرسأ.المعجم3،

.م9451هـ-أكار4،المصريةالكتبدارمطبعة،لبنان،بيروت،العربي

يوسفبناللهعبدالدينجمالمحمد،أبو،هشامابن،الأعاريبكتبعناللبيبمغني.؟كار

وراجعه،اللهحمدمحمد،المباركمازنالدكتور:تحقيق،(ـه761)ت،الأنصاري

.مأو،و،بيروت،الخامسةالطبعةالفكر،دارمطبعة،الأفغانيسعيد

الخطيب،الشربينيمحمدالشيخ،المنهاجألفاظمعانيمعرفةإلىالمحتاجفغني.أ3و

.مأو33هـ-أ352سنة،لبنان،بيروت،العربيالتراثإحياءدارنشر،(ـهو77)ت

،(ـه626)تعلي،بنمحمدبكرأبيبنيوسفيعقوبأبو،السكاكي،العلوممفتاح.؟40

الأولى،الطبعةبمصر،وأولادهالحلبيالبابيمصطفىعليسعدأحمد:تصحيح

.م1و3،

)الراغببالمعروفمحمد،بنالحسينالقاسمأبي:تأليف،القرآنغريبفيالمفردات.؟4؟

والنشر،للطباعةالمعرفةدار،كيلانيسعيدمحمد:تحقيق،(ـه502)ت(الأصفهاني

.لبنان،بيروت

إسماعيلبنعليالحسنأبو،الأشعري،المصلينواختلافالإسلاميينمقالات.؟42

مكتبةوالنشرالطبعملتزمعبدالحميد،الدينمحيمحمد:تحقيق،(ـه330)ت

.م9501هـ-أ369،الأولىالطبعة،المصريةالنهضة

محمدالسلامعبد:تحقيق،(ـه3و5)تأحمد(،الحسين)أبوفارسابن،اللغةمقاييس.431

هـ.أ3وو-م961ووالنشر،للطباعةالفكردار،هارون

أحمدبنبكرأبيبنالكريمعبدبنمحمد،الفتحأبي:تأليفوالتخل،.الجقلأ44

المعرفة،دار،الثانيةالطبعة،كيلانيسعيدمحمد:تحقيق،(ـه548)ت،الشهرستاني

.1975أهـ-3و5،،لبنانبيروت

الحميدعبدالدينمحييمحمد:تأليف،عقيلابنشرحكتاببتحقيقالجليل54؟.مئخة

عشر،الرابعةالطبعة،مالكابنألفيةعلىعقيلابنشرحكتابهامشعلىمطبوع

.م1و64هـ-أ384مصر،السعادةمطبعة

تحقيق:،(ـه684)ت(القرطاجني)حازمالحسنأبوالأدباء،وسراجالبلغاءمنهاج.أ46

.م9661،تونس،الرسميةالطبعة،الخوجةبنالحبيبمحمد
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928والمراجعالمصادليثتت

الكتبدار،(ـه728)ت،(الحليمعبدبن)أحمدتيميةابن:تأليف،النبويةةت!لامنهاج.؟4،

.لبنان،بيروت،العلمية

،(ـه59،)ت،الجوزي،الرحمنعبد،الفرجأبو:تأليف،حنبلبنأحمدالإماممناقب.481

.م1و73هـ-أ3و3الطبعسنة،لبنان،بيروت،الجديدةالأفاقدار

،الآمديبشير،بنالحسن،القاسمأبي:تأليف،والبحتريتمامأبيشعربينالموازنة.؟4و

.المعارفدار،القاهرةصقر،أحمدالسيد:تحقيق

بنأحمدالدينتقي،العباس)أبوتيميةابن،المنقوللصحيحالمعقولصريحموافقة.؟50

العلمية،الكتبدارطبعة،(النبويةالسنة)منهاجكتابهامشعلىمطبوع،(الحليمعبد

.بيروت

؟5؟

؟52

؟5ر

؟54

155

أ!اك

ضمنمطبوع،المغربييعقوبابن:تأليف،الفتاحتلخيصشرحفيالقتاحمواهب.

.م1و73،القاهرة،التلخيصشروح

أبي:تأليفالشعر،صناعةمنأنواععدةفيالشعراءعلىالعلماءمآخذ.الفؤشح،

،البجاويمحمدعلي:تحقيق،(ـه384)تالمرزبانيعمرانمحمدبن،عبيدالله

.م1و65،القاهرة

.م2951،القاهرة،لأولىاالطبعةمصر،،المعارفدار،حسنعباس،الوافيالنحو.

،لبنان،بيروت،الرسالةمؤسسةنشر،المباركمازنالدكتورلغوكب،ؤغى.تخؤ

هـ.13وو-أمو،و

محمدالدكتور:تحقيق،(ـه337)تالبغداديالكاتبجعفر،بنقذامةالشعر،نقد.

.لبنان،بيروت،العلميةالكتبدارنشر،خفاجيالمنعمعبد

،بيروت،العلميةالمكتبةنشر:،البغداديالكاتبجعفر،بنقدامةالفرجأبوالنثر،نقد.

.مأو80هـ-4001،لبنان

،(ـه386)ت،الرمانيعيسىبنعلي،الحسنأبي:تأليف،القرآنإعجازفيالنكت.؟5،

زغلولومحمد،اللهخلفمحمد:تحقيق،القرآنإعجازفيرسائلثلاثضمنمطبوع

.القاهرةبمصر،المعارفدار،سلام

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


830

؟58

؟5و

؟60

؟6؟

؟62

والمراجعالمصادليثتث

الكتبدار،النويريالوهابعبدبنأحمد،الدينشهاب،الأدبفنونفيالأزبنهاية

.القاهرة،المصرية

المعروفالجزريمحمدبنمباركالسعاداتأبووالأثر،الحديثغريبفيالنهاية

،القاهرة،الطناحيمحمدومحمودالراويأحمدطاهر:تحقيقالأثير(،)ابنب

.م1و63هـ-1383

،(ـه606)تعمر(،بن)محمدالدينفخر،الرازيالإعجاز،درايةفيالإيجازنهاية

الفكردار،عليأبوحمديبركاتمحمدوالدكتور،السامرائيإبراهيمالدكتور:تحقيق

.م1و85،نامع،رشنلل

علي(،بن)محمدالشوكاني:تأليفالأخيار،ستدأحاديثمنالأوطارنيل

.م1و73،لبنان،بيروت،الجيلدار،(ـه2551)ت

،(ـه366)ت،الجرجانيالعزيزعبدبنعليالقاضي،وخصومهالمتنبيبينالوساطة

هـ-1370،الثانيةالطبعة،البجاويمحمدوعلي،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق

.القاهرة،م1و15
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المحتويات

................................................والاصطلاحاللغةفيالأسلوب

................................................اللغةفيالأسلوبأولا:

.............البلاغةعلماءعندالاصطلاحيالمعئفيالأسلوب:ثانيا

.........................................والاصطلاحاللغةفيوالمجازالحقيقة

....................................والاصطلاحاللغةفيالحقيقةأولا:

...............................................اللغةفيالحقيقة-1

لهاالاصطلاحيالمعنىمنللحقيقةالاصطلاحيالمعنىترب-2

...................................العلماءاصطلاحفيالحقيقة-3

.............................عليهوالتعقيبجنيابنتعريف-أ

....................()الحقيقةلمصطلحفارسابنلعريف-ب

.....()الحقعةمصطلحبيانفيالجرجانيالقاهرعبددور-ج

.........................عليهوالاعتراضالسكاكيدعريف-د

.......................الحقيقةلمصطلحالأثيرابنتعريفهـ-

...................الحقيقةلمصطلحالزملكانيابنتعريف-و

.....الحقيقةلمصطلحوالحلبيالسلامعبدبنالعرتعريف-ز

.............عليهوالرذالحقيقةلمصطلحالقزوينيتعريف-ح

..عليهوالرذالحقيقةمصطلحتحديدفيالعلوياضطراب-ط

................الحقيقةلمصطلحوالسيوطيالزركشيحذ-ي

...................البلاغةعلماءعند()الحقيقةمصطلحأقسام-4

83؟
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.........................................تاتغةؤقنالسكاكيتقسيم-أ

..................عليهوالرذالحقائقأنواعبيانفيالعلويتوشع-ب

............................................والاصطلاحاللغةفيالمجاز:ثانيا

......................................................اللغةفيالمجاز-1

الاصطلاحيبمعناه)المجاز(لمصطلحاللغويالمعنىصلة-ا

........................................................القعوا!ج

ومجس!ثموالمصدر،والمكانللزمانؤضف)مجاز(لفظة-ب

..........................................العلماءاصطلاحفيالمجاز-2

........................................)المجاز(ومصطلحسيبويه-أ

................................)المجاز(لمصطلحالقزاءتسمية-ب

....................................عبيدةأبيعند)المجاز(معنى-ج

..........................)المجاز(.مصطلحبيانفيالجاحظدور-د

.........................)المجاز(.مصطلحبيانفيقتيبةابندورهـ-

........................................جتيابنعند)المجاز(خد-و

أقساوبيان)المجاز(مصطلحتحديدفيالجرجانيالقاهرعبددؤر-ز

.............................................للمصطلحتعريفه"-لأأو

................والثانيلأولاالمعنىبينعلاقهوجولياشتراطه"-ثانيأ

...........(إليه)المنقولو(منه)المنقولبينالعلاقةنوغبيانه-ثالثأ

..........................عليهوالردالسكاكيعند)المجاز(حذ-ح

الزملكانيابنوعندالأثير،ابنعندالمجازحذ-ط

.......................................العدوانيالأصبعأبيوابن

..والعمقبالدقةاتمافهوعدمالسلامعبدبنالعزعندالمجازخذ-ي

الحلبي.الدينشهابوعندمالكبنالدينبدرعند)المجاز(خذ-ك

أخذهمامنوموقفناوالعلويالقزوينيعند)المجاز(خذ-ل

المحتويات
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المحؤيات

...............................عل!والرذالعلويعند)المجاز(خذ-م

والاصطلاحالتواضحنظريةإلىوالعلويالقزويني4استنا-ن

.......................عليهماوالرد)المجاز(لمصطلحخذهمافي

...............................والاصطلاحالتواضعنظريةمراحل-س

........................وعقلي،لغوي:البلاغةعلماءعندالمجازأقسام-3

........................................نوعان-عنده-وهو،لغوي-أ

.............................لإسناد.اعلىيعتمدالذيوهو،عقلي-ب

................................................بلاغيأمصطلحآالاستعارةأولأ:

..........................البلاغةعلماءعندالمفردةالاستعارةأقسام-أ

..........................المفردةالاستعارةبتقسيماتبدأمنأول-ب

....القرينةعلىزائدوصفيلحقهاعندماالمفردةالاستعارةألقاب-ج

يلحقهاعندماالمفردةالاستعارةألقاببوضعبدأمنأول-د

............................................القرينةعلىزائدوصف

..........................................بلاغيآمصطلحآالمرسلالمجاز:ثانيأ

،المفردةالاستعارةعنالمرسلالمجازقضلمنأولالقاهرعبد

.....................)مرسلأ(المرسلالمجازشغىمنأؤلوالسكاكي

...........................................بلاغيأمصطلحأالعقليالمجازثالثأ:

.................................................العربيةاللغةفيالمجاز/الأولالفصل

............................................العربكلامفيالمجاز/الأولالمبحث

العربكلامفيوكئرتهالمجازوقوععلىتأكيدهمفيالعلماءلأقوالاستعراض

.................................العربكلامفيالتوسعوأنواعسيبويه-أ

..العربكلامفيوالتجؤزالتوشعأساليبمنالأخرىوالأنواعالقراء-2

.........................العربعندالكلامفيالتوسعوألوانالجاحظ-3

..............العربكلامفيالمجازألونعرضفيقتيبةابنجهود-أ/4

المفردةالاستعارةمعالأخرىالمجازألواناختلاطتعليل-ب/4

......................................................قتيبةابنعند

......العربعندالاتساعوصور()ثعلبيحمىبنأحمد-العباسأبو-5

العربكلاممنكتابهفياختارهاالتيالمجازوصورالمعتزبناللهعبد-6
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.......العربكلامفيالمجازأساليبمنلصورالطبريجريرابنبيان

..........العربكلامفيالمجازأساليبمنلأنواعوبيانه"الأنباريابن

..............كلامهافيالعربتوشعلأسبابالكاتبوهبابنتعليل

............العربعندالمجازأساليبمنأخرىأنواعأذكرالحاتمي-

............المجازعلىجارالعربكلامأكثرأنفيجتيابنمذهب-

..الواحدةالمفردةفيالعرباتساععلىوتوكيدةالعسكريهلالأبو-

العربلاتساعكتابهفيعقدهاالتيالمجازوأبوابفارسابن-

...........................................................كلامهافي

القرآنيالمجازأنواعبعضعلىالرضيالشريفوتعليقاتتعقيبات-

.................................الكلامفيالعربطريقةعلىالسائرة

........العربكلامفيالمجازأنواعلبعضالمرتضىالشريفتفسير-

.......كلامهامفاخرمنالمجازتعذالعربأنفيرشيقابنمذهب-

فيالمجازاستعمالكثرةعلىالجرجانيالقاهرعبدتأكيد-

.........................................................العربكلام

..........مجازأكئرةالعربكلاأأنفيالبطليوسيدي!يلاابنمذهب-

الم!تخقىالأسلوبهوالمجازأنفيالزمخشريمذهب-

...................................................الكلامفيعندهم

.......العربكلامفيالعقليالمجازوقوعكثرةعلىالسكاكيتأكيد-

......العربكلامفيالمجازوجودعلىكثيرةبأمثلةيتزهنالأئيرابن-

الارتشافعذبمنهلالمجازأنفيالجوزيةقيمابنمذهب-

.....................................................العربكلامفي

مشتملانالربيةواللغةالقرآنأنالعلويعندالمختارالمذهب-

المحنوبات
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103..................................................والمجازاتالحقائقعلى

المجازوقوععلىالعلماءإجماعيؤكدانوالسيوطيالزركشي-2-52

103..............................................الكريمالقرآنفيوكثرته

أشهرالقرآنوفيالعربكلامفيالمجازوقوع:يقولالشوكاني-2

104............................................................علمعلىنارمن

105.....................والقرآناللغةفيالمجازيةالأساليباستعمالدواعي/الثاني
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.........العربم!كفيالمجازاستعمالدواعيمنمتنوعةأمثلةيذكرسيبويه-1

................العربكلامفيالمجازلاستعمالأخرىأسبابأيذكرالجاحظ-2

منوالهروبللاستخفافالعربطلبسببيبينجتئيابن-3

.......................كلامهمفيالمجازطرقوسلوكهموالإطالةالاستثقال

.......العربكلامفيالمجازاستعمالدواعيمنأخرىألوانأيذكرقتيبةابن-4

...............العربكلامفيالمجازلاستعمالأخرىدواععلىينئهالرقاني-5

منالعلماءذكرهمايؤكدانرشيقوابنالعسكريهلالأبو-،-6

..................................................المجازاستعمالدواعي

أصولوالاستعارةوالتمثيلالثبيهأنيقزرالجرجانيالقاهرعبد-8

...............................................................الكلاممحاسن

المجازسقطلووأئهالمجاز،استعمالمنالحكمةيذكرالزركشي-9

...............................................نن!حلاشطرت!قطالقرآنمن

.............................................والإثباتالنفيبينالمجاز/الثالثالمبحث

................................................إنكارهايمكنلابديهياتتمهيد:أولأ:

...................................وتخؤزتكلامهافيتوشعتالعرتأن:الأولى

.................المجازألوانمنعليهاشتملبماالعجيببنظمهاندهاشهم:الثانية

..........................................العرببلسانالكريمالقرآننزول:الثالثة

.........والمجازيةوالحقيقية،والمركبةالمفردةالقرآنلألفاظالعربفهم:الرابعة

.........................الكلامفيالمبالغةأووالكذبالصدقموضوع:الخامسة

..........................................الكذبعنمترةالكريمالقرآن:السادسة

..........................المجاز.بمصطلحشديدتغفقلهاوحوادثموضوعات:ثانيأ

بائهتعالىاللهيوصفأنيعنيلاالمجازلألوانالقرآناستعمال-أ

.............................................................م!تعيرأومتخؤز

...............................................................القرآنخفتنيتتة-2

.................................المجازعلىالإيمانمعنىفيالمرجئةاستناد-3

.......................................................الصفاتيئبتونالسلف-4

.....................بميرةفتنهإلىالأمةغزض!)المجاز(مصطلحفيالخلاف-5
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المجازألفاظخئيفيتؤشغتالإسلامإلىالمنسوبةالعزق-6

.................................................اهواءهايناسببما

...............................كبيرينمذهبينإلىالمسلمينانقسام-7

..............المجاز()مدرسةالمجازمثبتيمذهب:الأولالمذهب

لغةفيدخلكماالقرآنلغةفيداخلالمجازأنترىجماعةأولأ:

........................................................العرب

..........................مجازجملتهافياللغةأنترىجماعةثانيأ:

............مجازأكثزهالكن،حقائقفيهااللغةأنترىجماعةثالئأ:

وقوعهتئيهرولاالقرآنفيالمجازوقوغتنيهرلاجماعةرابعأ:

...............................................العربلغةفي

تئيهرة،ولاالعربلغةفيالمجازوقوغتثبتجماعةى:خامسأ

.........الكريمالقرآنفيالمجازوقوعبشدةتئيهرولكئها

.........عليهاوالردالكريمالقرآنفيالمجازمنكريشبهة:ملاحظة

............(الحقيقة)مدرسةالمجازمنكريمذهب:الثانيالمذهب

...............النصوصظواهرعنديقفونالمذهبهذارجالأولآ:

...............................الإسفرايينيعلىالسيوطيردودئانيأ:

القولمنالجوزيةقيمابنوتلميذهتيميةابنالإمامموقف:ثالثأ

.....................................الكريمالقرآنفيبالمجاز

...الحججهذهعلىوردودناالمجازإنكارفيتيميةابنحجج:رابعآ

حادثأمرومجازحقيقةإلىالكلامبتقسيمالقول:الأولىالحخة

..المتقدمينالعلماءمنأحدفيهيتكفمولمالمتأحرينكلامفيوقغ

مجاز،ولاحقيقةلاالاستعمالقبلالموضوعاللفظ:الثانيةالحخة

..........................................................عليهاوالرذ

للم!قياتالأولالوضعضخةعلىيعترضتيميةابن:الئالثةالحخة

...............................................وجهينمنعليهوالرد

الحقيقةتمييزوكيفيةالألفاظفيوالتقييدالتجريد:الرابعةالحخة

.............................................خلالهمامنالمجازعن
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يشحصر.الألفا!فيوالتقييد()التجريدبخصوصتيميةابنعلىالرذ

................................................................وجهنفي

العربجعلالذيهوالمدلولاتكثرة:الأولفالوجه-أ

............................................بالإضافةاللفظةيخصصون

فيحقائقبالإضافةالممدةالألفاظأن:الثانيوالوجه-ب

..................................غيرهمافيومجازوالحيوانالإنسان

الحالية،القرينةأواللفظيةالقرينةو!وضوعالمجاز:الخامسةالحخة

...........................................................عليهزذناثم

العامةالخطوطوضع-تعالىاللهرحمه-تيميةابن:الخلاصة

.المجازإنكارفي(الجوزيةقتم)ابنتلميذهأوغلبيخماالمجاز،لإنكار

بناهاالمجازإنكارفيالجوزيةقيمابنفيهاتوشعالتيالمواضع

................................................................الوهمعلى

............................ومقئدةمطلقة)اليد(لفظة:الأولفالموضع

..........................ومقيدةمطلقة()جناحلفظة:الثانيوالموضع

بماالتركيبفيوجودهاعند)البحر(لفظة:الثالثوالموضع

......................................المجازأوالحقيقةإرادةعلىتدذ

تعالى--اللهإلىوالجداعوالكيدالقكرإسناد:الرابعالموضع

.................................لهالبلاغةعلماءوتفسيرمجازيإسناد

عليه.ردناثمظاهر؟،خلافوالمرادبالشيءالتكلم:الخامسالموضع

.............الجوزيةقيمابنفيهاوقعأخرىأوهام:السادسالموضع

...........................................................أخيرةكلمة

.........والأمثلةوالعلاقاتالمصطلحالكريمالقرآنفيالعقليالمجازالئاني/الفصل

...............................بلاغيأمصطلحأالعقليالمجاز:عنموجزةنبذة

.....................................................المتقدمينعندالعقليالمجاز

.....................البلاغيالمصطلحهذاوتحديدبيانفيالعلماءجهود-أ

.................................................(ـهأ80)تسيبويهأولأ:

.................................................هـ(702ت)ءاالقز:ناثا
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...........................................هـ(276)تقتيبةابن:ثالثأ

............................................هـ(285)تالمبرد:رابعأ

هذابيانفيودورههـ(174)تالجرجانيالقاهرعبد:خامسأ

..............................................المجازأساليبمنالنوع

..............البلاغةعلماءعندلأربعةاالعقليالمجاز)صور(أقسام-ب

....................العقليالمجازعلاقاتشفىمنأولالزمخشري-ج

........................الكريمالقرآنفيالعقليالمجازعلاقاتأمثلة-د

...................المفعوليةعلاقتاالذيالعقليالمجازأمثلة-1

.....................الفاعليةعلاقتهالذيالعقليالمجازأمثلة-2

.....................الزمانيةعلاقتهالذيالعقليالمجازأمثلة-3

للفاكلبنيماوهو،المكانيةعلاقتهالذيالعقليالمجازأمثلة-4

............................................المكانإلىوأسند

......................السببيةعلاقتهالذيالعقليالمجازأمثلة-5

...................المصدريةعلاقتهالذيالعقليالمجازأمثلة-6

...............................الكريمالقرآنفيالمفردةالأستعارةالثاك/الفصل

..............................والاصطلاحاللغةفيالاستعارة/الأولالمبحث

.....................................................اللغةفيالاستعارة-أ

...............(تاريخية)نبذة:البلاغةعلماءاصطلاحفي،الاستعارة-ب

تحديدفيالأولىالخطوةيعذللاستعارةالقزاءتفسير-أ

..............................................لاصطلاحيامعناها

....الاصطلاحإلىمنهاللغةإلىأتربللاستعارةالجاحظتعريف-2

...الأخرىالمجازألوانمعمختلطةقتيبةابنعندالاستعارةأمثلة-3

مناسبةأمثلةمعللاستعارةمناسبآتعريفأوضع()ثعلبالعباسأبو-4

فيأخرىخطوةللاستعارةالجرجانيالقاضيتعريف-5

.......................................الاصطلاحيمعناهاتحديد

.......تعريفهافيأخرىخطوةالاستعارةبمصطلحيخطوالرفاني-6

...............المجازأنواعكليشملالعسكريهلالأبيتعريف-،

...لهاتحديدهفيوالتشبيهوالكنايةلاستعارةابينخقطفارسابن-8
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...........المجاز.ألوانكلالاستعارةمفهومفيعندهيدخلالرضيالشريف-و

تعاريفبنقليكتفيانالخفاجيسنانوابنالقيروانيرشيقابن-51

....................................................السابقينالعلماء

.........دقيقآتحديدأالاستعارةمصطلححذدمنأولالجرجانيالقاهرعبد-11

.........مفيدةوغيرمفيدةإلىالمفردةالاستعارةم!قمنأؤلالقاهرعبد-أ/11

..................قسمينإلىالمفيدةالاستعارةقسممنأولالقاهرعبد-ب/11

......()التمثيليةوالمركبةالمفردةلاستعارةابينمازمنأولالقاهرعبد-ج/11

...........التشبيهتناسيعلىتقومالاستعارةبأنذكرمنأولالقاهرعبد-د/11

بين-الشتهوجهيكونأنالاستعارةفييشترطالقاهرعبدهـ-/11

...............................................مأخذهيقربمماطرفيها

الصارفةوالحاليةاللفظيةالقرينةإلىأشارمنأولالقاهرعبد-و/11

...................................الاستعارةفيالحقيقةإرادةعنلقفظة

.........................واحدةبعلاقةالاستعارةربطمنأولالقاهرعبد-ز/11

منهجعلىيسير()الاستعارةمصطلحأخذالقاهرعبدبجهود-ح/11

............................................اللاحقينالعلماءعندواضح

.........القاهرعبدأمثالمنسبقهعمنمأخوذللاستعارةالرازيتعريف-أ/21

.......................والتبعيةالأصليةالاستعارةشفىمنأولالرازي-ب/21

...................ومخزدةترشيحيةإلىالاستعارةقسممنأولالرازي-ج/21

.......................للاستعارةالعلماءتعاريفزبدةاستخرجالسكاكي-أ/31

.........ومكنيةتصريحيةإلىالمفردةالاستعارةقسممنأولالسكاكي-ب/31

تغقبلمإذاالمفردةالاستعارةأنإلىأشازمنأولالسكاكي-ج/31

...............مخردةولامزشحةلافهيالطرفينلأحدملائمهبصفاقي

................................الجرجانيالقاهرعبدبتعريفأخذالأئيرابن-41

.....سابقيهعنمنقولللاستعارةتحديدهفيالعدوانيالأعسبعأبيابنجهد-51

التقسيماتوزادالسكاكيبتعريفأخذمالكبنالدينبدر-61

...........................................................توضيحأالسكاكية

صياغةالاستعارةمصطلحتحديدفيوالخقويالحلبيجهد-!كا-1،

..........الجرجانيالقاهرعبدعنمنقولوبعضاالمتقدمينلأقوال
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.()التمثيليةوالمركبةالمفردةالاستعارةتحديدفيالقزوينيجهود-أ/91

)المطلقة(بلقبالمفردةالاستعارةلقبمنأولالقزويني-ب/91

........اللفظيةالقرينةعلىزائدوصفطرفيهاأخذيلحقلمإن

.................المفردةالاستعارةمصطلحتحديدفيالطيبيجهود-20

.........................المفردةالاستعارةتحديدفيالعلويجهود-12

......المفردةالاستعارةمصطلحتحديدفياللاحقينالعلماءجهود-22

....................الكريمالقرآنفيوأقسامهاالمفردةالاستعارة/الثانيالمبحث

......المفردةالاستعارةمصطلحتحديدفيالعلماءجهودعنتأريخيةنبذة-أ

علىزائدوصفمنيلحقهاماباعتبارالاستعارةتقسيمتقرير-ب

.................................................الحاليةأواللفظيةالقرينة

................................متنوعةباعتباراتالمفردةالاستعارةأقسام-ج

........................الكريمالقرآنفيالمفردةالاستعارةأمئلة/الثالثالمبحث

................والظهور()التبئنعنبهاللتعبير)اليثار(لفظةاستعارة-1

........................)الكفر(عنبهاللتعبير()الموتلفظةاستعارة-2

.............()العلمأو()الهدايةعنبهاللتعبير()الحياةلفظةاستعارة-3

واستعارة،والهدايةالعلمعنبهاللتعبير)النور(لفظةاستعارة-أ/4

.................(والضلال)الجهلعنبهاللتعبير)الظلمات(لفظة

...............-"!فه-()النبيعنبهاللتعبير)النور(لفظةاستعارة-ب/4

.....................()القرآنعنبهاللتعبير)النور(لفظةاستعارة-/ج4

الشريف()الرعأو()الإسلامعنبهاللتعبير)النور(لفظةاستعارة-د/4

..............(الأحكام)بيانعنبهاللتعبير)النور(لفظةاستعارةهـ-/4

.....................()الإيمانعنبهاللتعبير)النور(لفظةاستعارة-و/4

عنبهاللتعبير)موتها(أو()قثتةأو)قئت(لفظةاستعارة-5

........................................(النباتمنالخلوأو)اليبوسة

،(النبات)إنباتعنبهاللتعبير)الإحياء(لفظةاستعارة-6

(النباتمنالخلؤأو)اليبوسةعنبهاللتعبير()الموتلفظةواستعارة

لفظةواستعارة،()التهييجعنبهاللتعبير)الإيقاد(لفظةاستعارة-7

عنبهاللتعبير)الإطفاء(لفظةواستعارة)الشر(عنبهاللتعبير)النار(

...................................................(والتهدئة)التسكين
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الدفع(أوالتكذيبأو)الإبطالعنبهاللتعبير)الإطفاء(لفظةاستعارة-

.............()الآئامعنبهماللتعبير(والأئقال)الأوزارلفظةاستعارة-

عنبهماللتعبير(و)الأغلال)الإصر(لفظةاستعارة-1

......................(وأحكامفرائضمنالإنسانعلىيثقلما)كل

.......................)الغفد(عنبهاللتعبير)الإضر(لفظةاستعارة-أ

التساهلأو)التزخم!عنبهاللتعبير()الإغماضلفظةاستعارة-أ

..............................................الشيء(عنالتغافلأو

...........والتتطر()الإمهالعنبهاللتعبير()القؤاقلفظةاستعارة-أ

)الخطعنبهاللتعبير-الذلؤوهو-()الذنوبلفظةاستعارة-أ

..............................................(العذابمنوالنصيب

)الابتلاءعنبهماللتعبير(الإذاقةأو)الذوقلفظةاستعارة-أ/\

...................................الشديد(العذابوملابسة

)الامتنانعنبهماللتعبير(الإذاقةأو)الذوقلفظةاستعارة-ب/\

.................................(والخيراتالنعموملابسة

)السكينةعنبهاللتعبير()اللباسلفظةاستعارة-1

....................................(الصالحوالعملوالإخبات

أقلوبفيالإيمان)ثباتعنبهاللتعبير()الجباللفظةاستعارة-أ

الاختيار(أو)الاستبدالعنبهاللتعبير)الاشتراء(لفظةاستعارة-1

)تذلأو(المال)إنفاقعنبهللتعبير)القزض(لفظةاستعارة-1

.....................................تعالىاللهسبيلفي(النفس

.................()التليغعنبهاللتعبير()الضذعلفظةاستعارة-2

...............)الذهاب(عنبهاللتعبير)الهلاك(لفظةاستعارة-2

والشمووالارتفاع)العلوعنبهاللتعبير()الطغيانلفظةاستعارة-2

...................)الشدة(عنبهاللتعبير)العتو(لفظةاستعارة-2

......الفضيع()الصوتعنبهاللتعبير)الشهيق(لفظةاستعارة-2

............الاتقاد()شدةعنبهاللتعبير)التميز(لفظةاستعارة-2

............(الغليان)شدةعنبهاللتعبير()الغيظلفظةاستعارة-2

.....................()الأصلعنبهاللتعبير)أثم(لفظةاستعارة-2
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................(الزوالأو)الذهابعنبهاللتعبير()السكوتلفظةاستعارة-82

.................(والكثرة)الانثارعنبهاللتعبير()الاشتعاللفظةاستعارة-29

.............................)الإيراد(.عنبهاللتعبير()القذفلفظةاستعارة-30

............................)الإذهاب(عنبهاللتعبير()الدمغلفظةاستعارة-13

..............................()الاتهامعنبهاللتعبير()الرميلفظةاستعارة-32

)العمدأو)القصد(عنبهاللتعير()القدوملفظةاستعارة-33

......................................................شيء(فعليمباشر؟إلى

)العمدأو)القصد(عنبهاللتعبير()الفراغلفظةاستعارة-34

.................................................أيضآ(شيءفعلمباشرةإلى

........................(مهلكأو)مبيرعنبهاللتعبير)عقيم(لفظةاستعارة-35

...................(والإخراج)الإزالةعنبهاللشعبير()السلخلفظةاستعارة-36

...........والانتشار(والبيان)الظهورعنبهاللتعبير()التنفسلفظةاستعارة-37

)الإزعاجعنبهاللتعبير)زلزلوا(لفظةاستعارة-38

.................................................(الأحوالفيوالاضطراب

)إلقاءعنأو(الامتثال)تركعنبهاللتعبير)النبذ(لفظةاستعارة-3و

....................................(التكاليفمنحقلمانفسهعنالإنسان

.....................المعانيمنعددعنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارة-40

...................................................بالشيء(.)الإحاطةعن-أ/40

.........................()المنععنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارة-ب/40

..................(والقول)الذكرعنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارة-ج/40

............(ءالشيعن)الإمساكعنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارة-د/40

........................()الجعلعنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارةهـ-/40

.................والستر()التغطيةعنبهاللتبير()الضربلفظةاستعارة-و/40

)الخروجأو)السفر(عنبهاللتعبير()الضربلفظةاستعارة-ز/40

....................................................(اللهسبيلفيللجهاد

...........................)الوصل(عنبهاللتعبير()الحبللفظةاستعارة-أ/41

...........................)العهد(.عنبهللتعبير()الحبللفظةاستعارة-ب/41

..............................)الذكر(عنبهللتعبير()الخوضلفظةاسضعارة-42
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............................)الاعتقاد(.عنبهاللتعبير()البنيانلفظةاستعارة-4ر

..........................()الأعوانعنبهاللتعبير()الركنلفظةاستعارة-أ/44

........................()الأعوانعنبهاللتعبير)الأوتاد(لفظةاستعارة-ب/44

...............(والتخليطلاضطراب)اعنبهاللتعبير()الموجلفظةاستعارة-45

الهلاكيتغ)ماعنبهاللتعبير)الخمود(لفظةاستعارة-46

..................................................(الهالكينجثثسكونمن

.......(الكلامفيوالمذهب)الطريقةعنبهاللتعبير()الواديلفظةاستعارة-47

المبالغةأو)المغالاةعنبهاللتعبير()الهياملفظةاستعارة-كاه

...............................(القوليقتضيهمافيالمبالاةوعدمالكلامفي

............................()المهلكعنبهاللتعبير)المرقد(لفظةاستعارة-49

..........................()الجانبعنبهاللتعبير()الجناحلفظةاستعارة-أ/50

............................)اليد(عنبهاللتعبير()الجناحلفظةاستعارة-ب/50

.........شرأ(أوكانخيرآ-)الكبعنبهللتعبير)الخزث(لفظةاستعارة-15

المقاماتفي)التفاوتعنبهاللتعبير()الدرجاتلفظةاستعارة-52

.............................................................(الصفاتفيأو

عنبهاللتعبير()الصراطأو()الطريقةأو()الطريقلفظةاستعارة-35

التيوالشزعة)الدينأو(الإنسانيسلكهالذي)المسلكأو()المنهج

...........................................(حياتهفيبموجبهاالإنسانيسير

.......................المعانيمنعددعنبهاللتعبير()الروحلفظةاستعارة-54

..........()الن!ؤةأو()الوحي:لمعنىمستعارة()الروحلفظةوردتوقد-أ/54

..........................()القرآنعنبهاللتعبير()الروحلفظةاستعارة-ب/45

......................المعانيمنعددعنبهاللتعبير()السبيللفظةاستعارة-55

....................(تعالىالله)دينعنبهاللتعبير()السبيللفظةاستعارة-أ/55

وأ()الغئقجأو()الشزغةعنبهاللتعبير()السبيللفظةاستعارة-ب/55

......(-حقأأمكانباطلآ-سبيلأالناسقبلمنالمتخذالمتبع)الدين

........................(الله)طاعةعنبهاللتعبير()السبيللفظةاستعارة-ج/55

.....................)المسانر(عنبهاللتعبير(السبيل)ابنلفظةاستعارة-د/55

....................()المنععنبهماللتعبير(و)الطبع()الختملفظةاستعارة-56
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.................(والغفلة)الجهالةعنبهاللتعبير)الغطاء(لفظةاستعارة-57

.................(والغفلة)الجهالةعنبهاللتعبير()الغمرةلفظةاستعارة-كار

....................(الإيمان)موانععنبهاللتعبير()القفللفظةاستعارة-59

.......................)البصائر(عنبهاللتعبير)الأبصار(لفظةاستعارة-60

............(والأهوال)الشدائدعنبهاللتعبير()الظلماتلفظةاستعارة-16

.................المعانيمنعددعنبهاللتعبير()المرضلفظةاستعارة-62

.......................)الكفر(عنبهاللتعبير)المرض(لفظةاستعارة-أ/62

................الزنا()شهوةعنبهاللتعبير()المرضلفظةاستعارة-ب/62

.............(والنفاق)الشكعنبهاللتعبير()المرضلفظةاستعارة-ج/62

عنأو(الغيظ)إذهابعنبهاللتعبير)الشفاء(لفظةاستعارة-63

)إزالتهما(أو(والشقاقالخلاف)إذهابعنأو(والنفاقالشك)إذهاب

...(والمعرفةوالعلم)الاستدلالعنبهاللتعبير)الإبصار(لفظةاستعارة-64

...................المعانيمنعددعنبهاللتعبير()العمىلفظةاستعارة-65

...............(والضلال)الكفرعنبهاللتعبير)العمى(لفظةاستعارة-أ/65

وعدمالتتضير)عدمعنبهاللتعبير()العمىلفظةاستعارة-ب/65

.........................................................(لاستدلالا

.)الإخفاء(أو)الخفاء(عنبهاللتعبير()العمىلفظةاستعارة-ج/65

وانفتاحها)اتساعهاعنبهاللتعبيرالصدور()شرحلفظةاستعارة-66

............................................إليها(.الداخللقبول

والكبار)الرؤساءعنبهاللتعبير()الشياطينلفظةاستعارة-6،

...........................(والنفاقالضلالأهلمنوالطواغيت

..............................................()التمثيليةالمركبةالاستعارة

.........................الكريمالقرآنفيوعلاقاتهالمرسلالمجاز/الرابعالفصل

................................البلاغةعلماءاصطلاحفيالمرسلالمجاز

....................................المتقدمينالعلماءعندالمرسلالمجاز

المثالمعنىشرحعنالمرسلالمجازعلىكلامهفييزدلمالفزاء-أ

...........................الكلامفيالاتساعأنواعمننوعآوكونه*
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الشيءتسميةعنوانتحتالمرسلالمجازأمثلةعلىتكفمالجاحظ-2

...............................................................ضحقهباسم

................الاستعارةعنوانتحتالمرسلالمجازأمثلةأوردقتيبةابن-3

نمقغيرمنالمرسلالمجازعلاقاتأمئلةبعضإلىيشيرالآمدي-4

..............................................................تسميتهعلى

المتأخرينالبلاغةعلماءكتفسيرالمرسلالمجازأمثلةبعضقرالأنباري-5

...........تسميتهعلىنم!غيرمنالمرسلالمجازمنأمئلةأوردالرقاني-6

نم!غيرمنالمرسلالمجازعلاقاتأمثلةمنصورأذكرجتيابن-7

..............................................................تسميظعلى

..العلماءمنعددعندتكررتالمرسلالمجازعلاقاتأمثلةمنمجموعة-8

الاستعارةعنالمرسلالمجازمازمنأؤلالجرجانيالقاهرعبد-9

........المرسلللمجازتسميهغيرمنولكنالعقليالمجازوعنالمفردة

فيلاستعارةواالمرسلالمجازبينالفرقؤضخالقاهرعبد-51

..........................................................أخرىمواضع

()اللغويالمجازبهاينمازالتيالقاعدةأرسىمنأولالقاهرعبد-11

...........................................................()العقليعن

.......المجازأنواعبينتمييز؟فيالقاهرعبدجهودتلقفواالبلاغةعلماء-21

أقسامفيالجرجانيالقاهرعبدقززةماكلأوجزالرازي-31

.......................................................ووضحهاالمجاز

.......................)مرسلأ(المرسلالمجازشغىمنأولالسكاكي-41

.........بمسفياتهاتمامأواتضحتالقزوينيعنداستقزتالمجازأقسام-51

..............)مرسلآ(المرسلالمجازلتسميةأخرىعلةذكرالدسوقي-61

....المرسلالمجازمنالمتنوعةللعلاقاتجمعهفيدورةتززالزركشي-71

أمثلتهامعالمرسلالمجازعلاقاتعددإلىآخرجهدآأضافالسيوطي-81

..............................المرسلالمجازعلاقاتأشهرذكرالمدني-91

................................الكريمالقرآنفيوأمئلتهاالمرسلالمجازقات

البلاغةعلماءعندعيرتماأو()الجزئيةالأولىالعلاقة

...............................................(الجزئيةعلاقتهمرسل)مجازب
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40،............................................................)الكلسة(:الثانةالعلاقة

مجازفهي()المسببعن()السبببلفظةالتجوز:الثالثةالعلاقة

............................................السببيةعلاقتهمرسل

علماوعند()السببعن()المستببلفظةالتجوز:الرابعةالعلاقة

....................المسبيةعلاقتهمرسلمجاز:يدعونهالبلاغة

فهو:عليهكانماباسمالشيءبتسميةالتجوز:الخامسةالعلاقة

..............................كان(مااعتبارعلاقتهمرسل)مجاز

إليه:يؤولماباسمالشيءبتسميةالتجوز:السادسةالعلاقة

..........................(سيكونمااعتبارعلاقفمرسل)مجاز

آلته:باسمالشيءبتسميةالتجوز:السابعةالعلاقة

.....................................(الآليةعلاقتهمرسل)مجاز

يخاورة:ماباسمالشيءبتسميةالتجوز:الثامنةالعلاقة

.............................(المجاورةعلاقتهمرسلمجاز)فهو

:(فيه)الحالعن()المحلبلفظةالتجوز:التاسعةالعلاقة

...................................(المحليةعلاقتهمرسل)مجاز

فهو:()المحلعن()الحالبلفظةالتجوز:العاشرةالعلاقة

....................................(الحائيةعلاقتهمرسل)مجاز

()العامعلى()الخاصلفظبإطلاقالتجوز:عشرةالحاديةالعلاقة

.()الخاصعلى()العاماللفظبإطلاقالتجوز:عشرةالئانيةالعلاقة

....()المئنىبهمرادآ)المفرد(ب!طلاقالتجوز:عشرةالثالئةالعلاقة

)المفرد(علىالدالةاللفظةبإطلاقالتجوز:عشرةالرابعةالعلاقة

.................................................(الجمع)بهامرادأ

وأ()المثناةاللفظةبإطلاقالتجوز:عشرةالخامسةالعلاقة

...................)المفرد(بهمامرادآ(المثنىعلىالدال)الضمير

المئنىعلىالداتةاللفظةبإطلاقالتجوز:عرةالسادسةالعلاقة

.................................................()الجمعبهامرادأ

)الجمع(علىالداثةاللفظةبإطلاقالتجوز:عشرةالسابعةالعلاقة

.................................................لمفرد(ا)بهامرادآ
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)الجمع(تفيدالتياللفظةب!طلاقالتجوز:عشرةالثامنةالعلاقة

.................................................................(لمث!ىا)بهاأدمرا

............................أخرىمقامصيغةبإقامةالتجوز:عشرةالتاسعةالعلاقة

المذكر،بهامرادأالمؤنثةاللفظةبإطلاقالتجوز:العشرونالعلاقة

................................(المؤنث)تذكيربالبلاغةعلماءعندعيرلهتماوهو

بهمرادأالمذكر()اللفظب!طلاقالتجوز:والعشرونالحاديةالعلاقة

...........................المذكر()تأنيثبالعلماءعندعيرفماوهو،()المؤنث

...............(واليقين)العلمعن()الظنبلفظةالتجوز:والعشرونالثانيةالعلاقة

.........معناهالذي)الاعتقاد(عن)الجفي(بلفظةالتجوز:والعشرونالثالثةالعلاقة

................................()العلميةعلاقتهمرسلمجازفهو،(الراجح)الظن

.............غيرهمعنىالفعلأوالاسمبتضمينالتجوز:والعشرونالرابعةالعلاقة

.......()المستقبلعنالضاضي()الفعلبلفظالتجوز:والعشرونالخامسةالعلاقة

......()الماضيالفعلعن(المستقبل)فعلبالتجوز:والعشرونالسادسةالعلاقة

..............ومارفتهمقاربتهعنالفعلبلفظالتجوز:والعشرونالسابعةالعلاقة

آخرعلىشيءتغلي!وهو،بالتغليبالتجوز:والعشرونالثامنةالعلاقة

................()التغليبيةعلاقتهمرسلمجازفهي،عليهبترجيجهحكغه!اعطاؤة

ضد؟-تقكقأ-،!اراد؟اللفظب!طلاقالتجؤز:والعشرونالتاسعةالعلاقة

.........(الضذيةعلاقتاالذيالمرسل)المجازبالبلاغةعلماءعندعيرلهتماوهو

معنىعلىالداتةالخبرأساليبأحدبإطلاقالتخؤز:الثلاثونالعلاقة

مرسلمجاز،()الحقيقيالأصليمعناهاغيربهاوالمرادالمعانيمن

..................................................................(الخبرية)علاقته

الداتةالطلبيالإنشاءأساليببأحدالتجوز:والثلاثونالحاديةالعلاقة

معناهاغيربهاالمرادلكن،اللغةفيلهالموضوعة،الأصليمعناهاعلى

...............................()الإنشائيةعلاقتهمرسلمجاز،()الحقيقيالأصلي

............................................................وأقسافهاالكناية/الخاصالفصل

.........................................................................لغةالكناية-أ

..............................................البلاغيالمصطلحفيالكنايةى!عم-ب

.............(تأريخية)نبذةالكنايةمصطلحتحديدفيالأوائلالعلماءجهودأولا:
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59
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604

632
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45،

،74

48،
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..............الكنايةمصطلحتحديدفيالجرجانيالقاهرعبدجهود:ثانيأ

الكنايةمصطلحتحديدفيالقاهرعبدبعدجاؤواالذينالعلماءجهود:ثالثأ

............................الكنايةمصطلحتحديدفيالرازيجهود:رابعأ

........................الكنايةمصطلحتحديدفيالسكاكيجهود:خامسآ

........................الكنايةمصطلحتحديدفيالأثيرابنجهود:سادسأ

................الكنايةمصطلحتحديدفيالقزوينيالخطيبجهود:سابعأ

............................الكنايةمصطلحتحديدفيالعلويجهود:ثامنأ

وأالكنايةلمصطلحالجوزيةقيموابنالأصبعأبيابنخذ:تاسعأ

............................................دقيقغيرلهاتعريفهما

فيإليهمالاسشناديمكنالذينالعلماءتسميةفيالكلامخلاصة:عاشرأ

...........................................الكنايةمصطلحتحديد

..........................البلاغةعلماءعندوالمجازالكنايةعشر:الحادي

...............................البلاغةعلماءعندالكنايةأقسامعشر:الثاني

(موصوفعن)الكنايةالموصوفنفسبهاالمطلوبالكناية:الأولالقسم

........صفة(عن)الكناية،الصفةنفسبهاالمطلوبالكناية:الثانيالقسم

،بالموصوفالصفةتخصيصبهاالمطلوبالكناية:الثاكالقسم

.........................................(نسبةعن)الكناية

................................الكريمالقرآنفيالكنايةأمثلةعشر:الئالث

........الكريمالقرآنفيموصوفعنالكنايةأمئلة:الأولالقسم-أ

.................................صفةعنالكناية:الثانيالقسم-2

يرصة
.............................................................والمراجعالمصادليلب!
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